
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๓,๑๘๓ คน ขาดสอบ ๘๑๑ คน คงสอบ ๒,๓๗๒ คน สอบได้ ๑,๔๕๗ คน สอบตก ๙๑๕ คน (๖๑.๔๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงมังกรรัศมี เดชา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปอมแก้ว ปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๐๐๒ เด็กหญิงลัดดาวรรณ หอมชืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปอมแก้ว ปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงอิณธิรา จันทร์จรูญ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปอมแก้ว ปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดปอมแก้ว ปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงเบญญทิพย์ หยกสกุล

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปอมแก้ว ปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงจตุพร ทองรุจรวีสุทธิ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดปอมแก้ว ปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายภูมิทรัพย์ สุขคล้าย

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดปอมแก้ว ปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงเขมจิรา ขันทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉู่ฉี

่

วัดบางจะเกร็ง  

สส ๒๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายดนุพล มีลา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉู่ฉี

่

วัดบางจะเกร็ง  

สส ๒๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงณัฐนพิน จักรชัยเตชินท์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉู่ฉี

่

วัดบางจะเกร็ง  

สส ๒๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายสุหรินทร์ สุวรรณเนตร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)

วัดบางจะเกร็ง  

สส ๒๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงรัฐระวี ศรีโพนทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)

วัดบางจะเกร็ง  

สส ๒๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงกุลณัฐ ปดงาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)

วัดบางจะเกร็ง  

สส ๒๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงนพวรรณ สุกใส

๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)

วัดบางจะเกร็ง  

สส ๒๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ญานศิริ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)

วัดบางจะเกร็ง  

สส ๒๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงผกายวรรณ อรุณสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)

วัดบางจะเกร็ง  

สส ๒๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงวรรณษา พูลสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)

วัดบางจะเกร็ง  

สส ๒๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายศิระกวี ตุ้มฉาย

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายเชาว์วัฒน์ เนียมแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายศุกลวัฒน์ สินธนชืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงนภสร อยู่เมือง

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงมาริษา สินธูรส

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงกันติชา ภู่ขาว

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงกตัญุตา สืบวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายชนินทร์ หุ่นจีน

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๒๖ เด็กหญิงกาญจนภัทร อินทรพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรีทาศักดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงสุพิชชา กรุดกำเหนิด

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงพิชชาพร พรมวัง

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงนภาภัทร หนูวาส

๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายภัทรพล ปานเพ็ชร

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายเดชาธร เปรมประเสริฐ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงกานต์รุจา สุนทรวัชร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงกันยารัตน์ เฟองปญญา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงวิมลสิริ ทองสวัสดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงธนารีย์ หุณะปุญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงดลญา บัวทอง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายกษิดิศ ไกรทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงนุชจรี ศรีกำเหนิด

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงอัมพาพันธ์ ตันติวิภาวิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สุกิจปาณีนิจ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ แสงแจ่ม

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงดวงกมล ไทยประเสริฐ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงชาลิสา จันทร์สุภาวงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงจิตรสินี หงษ์ทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงจันทกานต์ แสงจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงศิริวรรณ จือเหลียง

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงกันต์ฤทัย คมขำ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงชาลิสา จันทร์แดง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายธนัช บุญเหลียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายพิเชษฐ์ อึงเหมอนันต์

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายปฐมพร

ประทุมสรานุสรณ์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายกนกชัย ผิวขำ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายธีรภัทร์ สุขพัฒน์ธี

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงนันทิชา ประกอบมูล

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงปพิชญา ศรีนิล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เจริญสกุลชัยพร

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงภัณทิวา วงษ์ไร

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงอติกานต์ แก้วประไพ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงพรทิภา สีเสน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงธัญญ์ชนก แก้วชัยเจริญกิจ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงกัลชญา ถำโคนทอง

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายปวีณ สวนสวัสดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงณภัทร ขำคม

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงพัชรมัย อ้นพรม

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ แก้วหานาม

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงทอง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงลักษณาวรีย์ นาคพุ่ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงวิภาพร วรรณประดิษฐ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงแพรวา ลิมภิญญาโรจน์

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงสุพัตรา คำแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายพงศ์สิริ สกุลแท้

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายฐิติพันธ์ ว่าวกำเหนิด

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงณัฐณิชา คำวัน

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายกัญจน์ อินทร์ทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายรติ บุญชืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงพนิตสุภา สุทธนะไตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงศตพร แสนสุดสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายอธิวัฒน์ อยู่สว่าง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เอียมสอาด

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงปุณยวีร์ ตู้จินดา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงพรพินิต ทำบุญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงธัญสุดา ผันเผาะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงธีมาพร บุญอาสา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงพริฏฐา ดวงแย้ม

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายนฤภัส บูรณะสิงห์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายอนุภัทร ภู่เงิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายวันชัย พิมเกิด

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายภควัต เบ็ญจาทิกุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายนฤมิต ปนวิลัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายภาณุวิชญ์ สุขเกษม

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กิจจรัญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายพิรุณ เย็นสุขใจชน

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายธนัญชัย ใยบัว

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๓ / ๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายสมพล แสงภู

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ กลัดเกล้า

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เล่าโจ้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายศิรวิชฌ์ ทองเก่งกล้า

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงศรินทิพย์ สุทธนาวัน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายภาณุวัชร ฉายศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายนัทธพงศ์ นาคะวะรังค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงพรพรหม รัตนะปุตโต

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายวงศพัทธ์ นวมนาคะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงนันยาภรณ์ ลิมศิรินุสรณ์

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายธนาสุทธิ

์

ศรีจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงนวรัตน์ คุณชืน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายอัฐสิทธ ศิธรกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายภูวนดล นิลเล็ก

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายมังกร เพ็งอุดม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงรัชนีกร แสงทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงปนทิพย์ ภูตระกูล

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายภูวดล สอนพราย

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงนภสร ฉำมาลัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงรุจิรา วรรณสกุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงพรทิพย์ พงษ์พิทักษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายนนทชัย บุดดาวงศ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงสินีนัยน์ วัฒนประดิษฐ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงพชรพร เวชกิจ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงนันทิพร เล็กมณี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายนเรศ แก้วพลอย

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายฉินนรณ พรมลาย

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ บัวกรด

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายสิทธินนท์ วุฒิกรณ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงพัชรภัค ม้วนสุธา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายอนุสรณ์ ใฝสีทา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงอังคณา บานเย็น

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายนัฐภูมิ แสงจำรัส

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงนัทธมน สบายใจ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายไทโย ยามะโมะโตะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๔ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายศิวกร วัฒนวิฑูรกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายรชต โจระสา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายนวรัตน์ ตันสถิตย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายภาสวัฒน์ สิริสมุทรสาร

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายธนภัทร ศิริขำ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายอชิรวิชญ์ จิตรอารีกิตติ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายรวิโรจน์ ทองสุข

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายปริยวิศว์ หวังสุข

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายวรศักดิ

์

เลิศวิจิตรสกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายวิวัฒน์ อินทรสุนทร

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายภัฏ ศักดิศิริเลิศ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายพีรวิชญ์ หลังทรัพย์

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายชยพล แก้วชัยเจริญกิจ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายศุภวิชญ์ เจตวิเศษไพศาล

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายภูมิภัคร ทิชากรเวทย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงเพ็ญจิรา มีประเสริฐ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงสุวพิชชา เหลืองประเสริฐ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงธันยชนก วัฒนประดิษฐ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงชลธิชา แสงพิทักษ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงอัคราภา ผลสุขเจริญ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงสายธาร แจ้งกระจ่าง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงภัทรวดี เข็มทอง

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงปยเนตร แดงสกุล

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงจันทรัสม์ รัตนพงศ์ธระ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงภัทรธิดา พิมลเกตุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงนทมน แจ้งแสดง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงสุพิชญา ชมละม้าย

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงนิธินันท์ บุญเก็บทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงธนัชพร คงสัตย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงศุภนิดา จันทร์เปล่ง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงชวัลกร พระวิเศษ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงสุภาพร ชวนประสิทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงลักษณ์นารา ติยะพิบูลย์ไชยา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงอพัชชา สุขเกษม

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายคุณัญญา สร้อยทอง

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๕ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายสุรสิทธิ

์

แก้วทับทิม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายสิรวิชญ์ รอดพิทักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายณภัทรภณ ขันทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายอัศจรรย์ งามยิงยวด

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายธวัฒชัย กอศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายนรเศรษฐ์ ปนสุวรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายนิธิศนันท์ สำราญชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงเมรดา จงเจริญ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงกมลนัทธ์ พยัฆเนตร

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงบุญญาพร จตุรนต์รัศมี

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงวรินทร ดอกจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงณัฐยมล พึงสังวาลย์

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงสุกฤตา ทุมรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงอภิชญา รุ่งโรจน์วัฒนกิจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงกัญชพร เหลือบชม

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงณัฐวรีย์ จิรถาวรอนันต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงสุวรินทร์ คุ้มครองเลิศสิน

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงไปรยา นาวิกานนท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงนาจทิพย์ ศรสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงกรวรรณ นิยมเวช

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงชนิสรา สกุลลิม

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายพลภัทร โพธิไพจิตร

์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายณัชภพ สุวรรณเสวก

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายณัฐพัชร์ ภวภูวดล

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายวรปรัช แก้วประเสริฐ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายชวัลชา ทองคำเจริญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายนทณัฐ ชืนใจ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายเภา ตังประเสริฐ

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายคุณากร อยู่คง

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงณัฐวดี สักเล็บประดู่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงชนาพร อรุณฤกษ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงสุกฤตา มาลัยศรี

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงณัฐชา กลันประเสริฐ

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงวิภาวี สุวรรณเสถียร

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงญาณิน กสิโอฬาร

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๖ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงนันท์นภัส สมัครค้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงปทุมทอง สิงห์จันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงอันนา ผิวนวล

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงนพวรรณ จิตต์สมุทร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงอภิญญา ศรีสง่ากุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงรัชชประภา โพธิถาวร

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงปวริศา พรหมธีระวงศ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงนันท์นภัส อดุลสีหวัตต์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายภูมิรพี สายสุนทร

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายวรเทพ ฐิติธนากุล

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายณัฐเจษฎ์ ฝอยทอง

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายธีรเดช ทองเรือง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายชุติเดช แสงทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายวรเมธ แสงเครือ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายคณิศร สว่างทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายวีรภัทร วชิรญานนท์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายสุกฤษดิ

์

รุ่งฤทธิเดช

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงพรรวินท์ พูนนิธิวัฒน์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงอธิชา สมพามา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงเบญญาภา เรืองอร่าม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงธัญยฉัตร

เจียมตังปญญากร

้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงณัฐวดี พิณราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงชนกวนัน รอดพิทักษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงศิรินภา แสงเดือน

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงญาตาวี เลียมทองขาว

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ธรรมวงศา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร วิศรุตโชติกุล

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายพีรวัส สมุทรธรรมชัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายภัทรกร กิจสมโภชน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายภัทรพล เกียรติชูเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี กลัดสมบูรณ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงภัทรสุดา เอียมสอาด

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงพรณภัทร ภูศรี

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงฐิติวรดา ติณณ์ตรัยรัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายณัฐพล เมฆสงฆ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๗ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงรดา

เตชะวัฒนารุ่งเรือง ๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงศุภิสรา แก้วประเสริฐ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงธารารัตน์ มหิทธิมงคล

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงจินดารัตน์ ประทุมพงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แก้วคง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงแพรไหม ปรียานนท์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงสุริวิภา วงศ์จินดาบล

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายธนพล อยู่ร่วม

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายภูดิศ อนันต์สุขบรรณ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายก้องภพ ภูฆัง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงขวัญณัฐชา วาสวิลัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สมุทรชูประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายกิตติคม สุขบัว

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายวิธวินท์ เจียรนัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงธวัลพร มังกรพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงธัญธิตา สุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงนันท์นิชา ตะกรุดทอง

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงพลอยนภัส อบสุวรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงนิชาภา ปล้องทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงสุธีรา ทองมี

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายจิรภัทร ศรีโสภณ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงปวริศา อุดมโภชน์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายนันทวัตร จันทร์ขำ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายฐิติภัทร์

เหล่ารัตนเรืองชัย ๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงมัลลิกา แย้มเย็น

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำปอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายปธรรธรณ์ สินน้อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายภาณุพงษ์ ศาสนา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายวรวัฒน์ ทองดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ช่วยนวน

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายสิทธิโชค ปฐมดิลกกุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายศุภกร สุวรรณโรจน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงปภารัตน์ จันทร์ขำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงวิมลสิริ ทรัพย์ถาวร

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายสุทธิชัย มีประเสริฐ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๘ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงจิรนันท์ ธัญญาดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายชิตวัน ผึงภุมริน

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายกวิน สว่างหล้า

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงปาลิดา ดีประเสริฐ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายพรชัย หลิมสกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายภาณุกูล เสือดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร โฆษิตพาณิชย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ โฆษิตพาณิชย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงปานระพี ภักดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายปฏิภาณ แสงสวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายพรภวิชย ศรีไกรสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงกมลชนก จันทร์กรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายภัทรกฤต สังครบ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายวรินทร์ เลิศลบ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงนำผึง

้

-
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงจิตราพร วรรณอ่อน

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงสุธาสินี บ้านเกาะสมุทร

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงณัฐยา ฐานไชยชู

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงสาริณี คลองน้อย

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงวันวิสา วงษ์ทองดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงอโณทัย กอนเกษม

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงกนกวรรณ คุณนุช

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงพลอยโสภา ผู้ผึง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายอานนท์ เจียรผัน

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายจิรภาณุ พวงเพชร

๐๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายภูวนัย เกิดสุข

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายธนพัฒน์ เขียวแท้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายปรีชา ภู่ระหงษ์

๑๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายพิพัฒน์ กองทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายสุรชัย แก้วพลอย

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงกัญชลี -

๐๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงวรรณษา กลินสุคนธ์

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงอังคณา สมสะอาด

๑๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายกฤษตการณ์ สกุลเตีย

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๙ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายวันรบ พ่วงสมบูรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายธนภัทร บุญรอดน้อย

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

วรรณอ่อน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายธัญเทพ คลองน้อย

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายธนภัทร ลิมสกุล

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายกมล แสงภู

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายภานุวัฒน์ พรสยม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายธีรพันธ์ สังข์ศิริ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงวรรณวิภา ฉำอารีย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงณัฐวดี ระกาทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงกมลชนก วงค์แปน

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงกานต์รวี ฮวดรักษา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ นฤมลสิริ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงศศิธร สุนทร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงวนิดา ใจชืน

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงภัทราวดี กำคนตรง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงรัตนาพร ภานุมาศ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงแก้วตา สิงคเสลิต

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงอัญมณี ชูศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงแปง -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงศรีสุดา สังขวิลาศ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงเอสตา -

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายสงกรานต์ อ้นทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายวันชัย อมรหัต

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายมณฑล แสงสุวรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายวีรวัฒน์ พรหมทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ฟูกลิน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายปรเมศ กลันประเสริฐ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายโชคชาย โพธิแย้ม

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายศุภณัฏฐ์ อานันท์วรโชติ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายรัตน์ชัย รัตน์พิทักษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายเรวัต การสมทรัพย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายวันชัย แผ่วบรรจง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายธนยศ น้อยเจริญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายกิตติพงศ์ กุลวานิชย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๐ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายวศิน น่วมศิริ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายสมชัย วรรณยิง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายคฑาวุฒิ หลิมประเสริฐ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายปราชญา สังขวัฒนะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายธนวัฒน์ น้อยเจริญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายรุ่งเรือง อดทน

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายธันวา อ้นทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายหาญณรงค์ แจ่มแจ้ง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายคณิต แซ่ลิม

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายวุฒิภัทร เสาพรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ รุ่งปุญญะสิทธิ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายธนัญชัย วงศ์สมุทร

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงณัฐวรรณ คลองน้อย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงปลายฝน ศิริพรนันทนา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงอารียา ชุมพล

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วยิม

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงมาลินี อ้วนลำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงชฎาภา ชาตาคม

๒๔/๐๘/๒๕๕๔
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงเอวิตรา สมสะอาด

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงวรินธร หลิมสกุล

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

ประทุมคณาวาส  

สส ๒๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงอารี รอดวิลัย

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายณัฐพล แดงไสว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายภูริเดช เสียงอ่อน

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายรัชกิจ ก้อนทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายจามิกร สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายภูชิต เทียนทับทิม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายเผ่าเทพ ปรองดอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายธนภัทร บุญสาธุ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายเดชาวัต สาครขำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายณัฐพล รอดวิไล

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายรพี เจือไทย

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายสุวิทย์ น้อยกาญจนะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายสุทัศน์ พวงสกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายเจษฎา เสนาราช

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายทรงวุฒิ -

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๑ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายขวัญพัฒนา ทับแสงทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายธัญยวัฒน์ ภู่สกุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงอาภาศิริ การะเกต

๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงอรวรรณ ฟูกลิน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

พวงมาลัย  

สส ๒๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงสินิทรา สิริภักดีวงศ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายธีรภัทร มังประเสริฐ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายสิทธิพร บุญโต

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายสรพัศ วจีสัตย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายศศิขัณฑ์ นามพิทักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายเวสารัช ม้วนสุธา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายปรัชญา แสงสุวรรณ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายณัฐพงษ์ เวสสุวรรณ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายธนรัตน์ ประเสริฐสุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายธนากร ทองนิมิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายอภินันท์ ล้อมพงษ์

๒๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายจิราวัฒน์ ศิริสกุลเมือง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๙๑
นายคณิต แซ่ตัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายนิธิวุฒิ เกิดปาน

๓๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายพีรพัฒน์ น้อยประสาร

๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงนำหวาน พรหมทรัพย์

๑๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงธนัชญา สุภาพ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วชิรคาม  

สส ๒๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายสันติสุข โพธิระ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

สส ๒๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายธันวา โพธิระ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

สส ๒๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายจิรภัทร ยอแสง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

สส ๒๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายมณเฑียร ประจวบสุข

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

สส ๒๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายราชัน หัสถาพันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

สส ๒๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

ช่วยชูวงค์
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

สส ๒๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายภมรพันธ์ จือเหลียง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

สส ๒๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงไอรดา โพธิผลิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

สส ๒๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงชนัญธิดา ชาติพุก

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

สส ๒๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ปนทรัพย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

สส ๒๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ ปรางค์สุข

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

สส ๒๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงเมธิศา โพธิผลิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

สส ๒๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงจิรวรรณ พุ่มศิริ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

สส ๒๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายรัตนพงษ์ พุ่มไทร

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๒ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงณิชารีย์ แย้มอยู่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโคน วัดคลองโคน  

สส ๒๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายพงศกร คงสวัสดื

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แสงจำรัส
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)

วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายเกษมสุข ชืนจิต

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงสุภาวิณี นาคขันทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงสุจิตตรา โสกประเทศ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงสุชาดา วงศ์สงกรานต์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงสิริมา เจริญรัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธ์นิล

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงสุกัญญา คงสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงภัทราวดี ภู่ทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงวิภาวรรณ เพียนผล

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงรัตนภรณ์ นิลเพชร

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงรัตนมล นิลเพชร

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงชนาภรณ์ คำบุญมา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายภัคธร จันแดง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายอธิบดี โสภาวัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายณัฐิวุฒิ ตันตระกูล

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายธนภัทร เจริญรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายนฤเบศ อรุณนัฎ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญน้อย

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงเสาวณีย์ ภู่สาย

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงวรรณษา ทองกลอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงกัลยา ภู่ระหงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงรัตติกานต์ เชียงภูกอ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงอำพร ศิริสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายศรัณยู ดำรงธรรม

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดศรีสุวรรณคงคาราม

 

สส ๒๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายบารมี อินทร์กับจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดศรีสุวรรณคงคาราม

 

สส ๒๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายวิวรรธน์ เนียมนาค

๑๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดศรีสุวรรณคงคาราม

 

สส ๒๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงณันธิการณ์ วงภัยแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดศรีสุวรรณคงคาราม

 

สส ๒๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงปยะฉัตร เกตุลาพร

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดศรีสุวรรณคงคาราม

 

สส ๒๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงเปรมฤทัย อุ่นใจ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดศรีสุวรรณคงคาราม

 

สส ๒๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงวาราภรณ์ ยังมาก

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดศรีสุวรรณคงคาราม

 

สส ๒๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายปณณทัต แดงสกุล

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายภูริทัต วัฒนา

๐๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๓ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ คุ้มเกรง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงพิมพิศา ขำสะอาด

๒๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงสุชานันท์ พุ่มกระจ่าง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงเอมพิกา สว่างหล้า

๐๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงธนพร กลินหวล

่

๑๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงจิดาภา สมเจริญสุข

๑๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงมาริสา จุลสินธุ์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายดุจเทพ หมอปาน

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายฉัตรชัย คงยนต์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงฐิปญาดา แผนคู้

๓๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงสุภรตา ศรีอินทนนท์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายกฤษณ์ดนัย บูชา

๐๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายดนัย เขียววิจิตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายชัชพงษ์ ศะศิงาม

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงกุลนัดดา แปงประสิทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ฉิมมาแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงมีนา ศรีสว่าง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายอนุวัฒน์ เถือนบุญ

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงปยะธิดา เนียมนะรา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายพิทักษ์ ภู่สกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายธนกฤต เฉยศรีเพชร

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายสิริชัย พรหมประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายกรศิลา คงยนต์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงรุ่งนภา สารเล็ก

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงศรัณย์พร สังกระวัตร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงสุริตรา ขำครุฑ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงวนิดา หนูศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงชนิดาภา มาระเพ็ญ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เก่งสกุล
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงณัฐฐาพร ศิริสุวรรณ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงอาภาภัทร แสงชืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงภาวินี พิมสอน

๐๒/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายชัยณรงค์ สังข์แก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกุญชร

๒๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายพรชัย ชูศิริ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๔ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายชุติพนธ์ สมงาม

๐๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงธนพร บริบูรณ์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายวิชชากร คำแสนพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงกานดา ภมร

๑๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายภัทรภณ เชยวิจิตร

๑๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงปยดา อุทาสี

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายทินภัทร ซุยเสนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายวิศรุต แสนสุขโข ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ ใหญ่  

สส ๒๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายเจษฎา พวงมาลัย

๑๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ ใหญ่  

สส ๒๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงเขมจิรา แซ่เฮ้ ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ ใหญ่  

สส ๒๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงปทมา คงบุรี

๒๙/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ ใหญ่  

สส ๒๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงพิชญาภา มันคง

่

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ ใหญ่  

สส ๒๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โชคงาม

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ ใหญ่  

สส ๒๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายอารีรัฐ เสือเจริญ

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ ใหญ่  

สส ๒๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงรมัณยา อำบัววรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ ใหญ่  

สส ๒๔๖๐/๐๔๙๕ เด็กหญิงพรรณพิพรรธน์

พันธ์ทอง
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ ใหญ่  

สส ๒๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายพนา นาคสุนทร

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข วัดจันทร์เจริญสุข  

สส ๒๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายพงศกร ไกยะฝาย

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข วัดจันทร์เจริญสุข  

สส ๒๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายกรวิชญ์ นิลเพ็ชร์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข วัดจันทร์เจริญสุข  

สส ๒๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงวัชราภรณ์ การปลูก

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข วัดจันทร์เจริญสุข  

สส ๒๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงวีนัสตรา องคะลอย

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข วัดจันทร์เจริญสุข  

สส ๒๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายญาณภัทร โชติสำราญ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข วัดจันทร์เจริญสุข  

สส ๒๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงวริศรา คลองน้อย

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข วัดจันทร์เจริญสุข  

สส ๒๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงณิชกมล พันภู่

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข วัดจันทร์เจริญสุข  

สส ๒๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายทิวา คลังธนัง

๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายตรีวิทย์ โจพิงค์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายพีรวิชญ์ ยันตพานิช

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายโชติพงศ์ พลศรี

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงสุภาพร เครือสินธ์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงอรไพลิน ปลืมใจ

้

๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงณัฐณิชา อยู่ประเสริฐ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงพีรดา ผิวไผ่

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงอรกัญญา แสงขำ

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงมณีวรรณ นวมศิริ

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายธิติธราธร สิงห์ดี

๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๕ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายภคพงศ์ สกุลขำ

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวศรี
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงมาลีลักษณ์ อยู่ประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงพรชนก พวงแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงกานดา เผยพจน์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงดารารัตน์ อยู่ประเสริฐ

๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายถิรวิทย์ คลองประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงกัณฐ์ชนก สว่างหล้า

๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายนราวิชญ์ อยู่ศิริ

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายวุฒิชัย นิมมาก

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายอภิรักษ์ กรสวัสดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงสิริกัลยา ปุนอุดม

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงทิพธัญญา คริบสงวน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงอชิรญา คณา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงพศิกา ทิวเกษม

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงศิริกาญจน์ เอียมสะอาด

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงธาริณี สกุลตันติโรจน์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงวริษา รุนไพรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงปารีณา ปลืมประสิทธิ

้ ์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงธนารีย์ เกตุโชติ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงนันท์นภัส ขาวเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงนาฏอนงค์ พูลสำราญ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายณัฐภูมิ จันทร์หอม

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายพัฒนะ ตระกูลเมืองเมศ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายภาคิน แจ้งกระจ่าง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายสุทธิพงศ์ แผลงกระโทก

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายกมล โถสกุล

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงปยธิดา เกตุพราหมณ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายพรชัย วงษนู

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายปราณต์ โด่งดัง

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงศิวนาถ บัวขาว

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายรัชชานนท์ คล้ายกูล

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงประภาพร จันทร์กรุง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายศราวุฒิ ฟูกลิน

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงจันจิรา เปยมเจริญ

๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)

วัดนางพิมพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๖ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญยอ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)

วัดนางพิมพ์  

สส ๒๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายวีรวุฒิ ปานอุรัง

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)

วัดนางพิมพ์  

สส ๒๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายชัยพฤกษ์ ถินฐาน

่

๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ)

์

วัดบางขันแตก  

สส ๒๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายวิศุทธ์ กลินบานชืน

่ ่

๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ)

์

วัดบางขันแตก  

สส ๒๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงชุติมา พุ่มประดิษฐ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ)

์

วัดบางขันแตก  

สส ๒๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายธนวินท์ มุลแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ)

์

วัดบางขันแตก  

สส ๒๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงณัฐริกา แสนสุข

๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ)

์

วัดบางขันแตก  

สส ๒๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายกิตติพงษ์ สังข์พะบุโชติ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ)

์

วัดบางขันแตก  

สส ๒๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายขจรศักดิ

์

ศรีเครือ ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายธนธรณ์ กลับสกุล

๒๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายภูริทัต ทิพย์กมลสุข

๑๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายรพีภัทร ปวงอินไหล

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายสมิทธิ วรรณประเสริฐ

๒๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายศุภกฤต แสงพันธ์

๒๗/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงขนิษฐา จตุรพรพิมล

๑๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทับทิม

๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงรัตนวลี มีวิชา ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)

ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงสุจิตา ทัศนบรรจง

๑๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงณัชชา

เล่ากิมพงษ์สวัสดิ

์

๒๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงศุภวดี จันทร์สิงคำ ๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายทัตเทพ อินทิม

๒๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายธนโชติ ศรีกำเหนิด ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)

ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายวิชยุตม์ แดงเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)

ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายบวรศักดิ

์

ศรีเครือ
๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)

ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงพรพนา ขุนทอง

๑๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ปากลัด  

สส ๒๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายศราวุฒิ ทะนะวงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)

วัดน้อยแสงจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายพัชรพล บุญพุ่ม

๒๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)

วัดน้อยแสงจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงกชกร เจริญสินค้า

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)

วัดน้อยแสงจันทร์  

สส ๒๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายญาณพจน์ กุนด้วง

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

กลันขำ

่

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงณัฏวรา ทรัพย์ประเสริฐ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงกรองกมล เรืองไชย

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายสุรสิทธิ

์

จิตตรง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงศุภวรรณ หุ่นภู

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงอัญมณี หิรัญพต

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๗ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายยศดนัย พันธเสน

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงศิริวรรณ โพธิงาม

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๔๖๐/๐๕๘๗
นายอำนาจ ศรีพิทักษ์ ๔/๑๐/๒๕๐๕ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๕๘๘
นายอดิศักดิ

์

อมรหัตถ์
๑๒/๔/๒๕๐๗

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๕๘๙
นายณรงค์ ประเสริฐทรัพย์

๒๔/๔/๒๕๐๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๕๙๐
นายโยธิน บุญสาคร

๒๕/๔/๒๕๑๓
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๕๙๑
นายธวัช แสงอุทัย ๒/๗/๒๕๑๔ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๕๙๒
นายจรัญ โคมปน

๑๘/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๕๙๓
นายอังคาร ลาวทอง

๑๔/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๕๙๔
นายบรรยง วงศ์จันทรมณี

๑๕/๒/๒๕๑๖
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๕๙๕
นายไพฑูรย์ พลายแดง

๒๗/๖/๒๕๑๖
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๕๙๖
นายมณทณ ขันสมาน ๓/๖/๒๕๑๖ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๕๙๗
นายสมคิด กอบการสวน

๑๕/๙/๒๕๑๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๕๙๘
นายอำนวย สังข์ทอง

๗/๑๒/๒๕๑๖
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๕๙๙
นายจักรภูมิ สว่างเลิศ

๒๗/๗/๒๕๑๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๐๐
นายธีรพันธ์ ฉวีวรรณวัฒนา

๑๒/๕/๒๕๑๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๐๑
นายสมชัย พึงผาย

่

๙/๑๐/๒๕๑๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๐๒
นายอนันต์ มารยาท ๕/๓/๒๕๑๙ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๐๓
นายสมศักดิ

์

อุยวัพณัง
๒๐/๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๐๔
นายณัฐพงศ์ เครือทิวา

๑๔/๙/๒๕๒๐
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๐๕
นายนิกร แซ่อุ่น

๔/๑๐/๒๕๑๙
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๐๖
นายมาโนช ศรีงามผ่อง ๕/๓/๒๕๒๐ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๐๗
นายนพดล เหรียญทอง ๘/๕/๒๕๒๑ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๐๘
นายพนัส จารแก่น

๑๐/๒/๒๕๒๑
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๐๙
นายนริศ จำรัสเรืองรอง

๖/๑๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๑๐
นายสมชาย มารยาท

๑๓/๓/๒๕๒๓
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๑๑
นายอนุสรณ์ เอมโกษา

๒/๑๑/๒๕๒๓
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๑๒
นายราชศักดิ

์

บุญศรี
๑๑/๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๑๓
นายอนุชา คำเนิด

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๑๔
นายศุภากร พูลสุข

๓๐/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๑๕
นายอนุรักษ์ คลำวิลัย ๕/๒/๒๕๒๕ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๑๖
นายสงคราม เจียมประเสริฐ

๒๖/๖/๒๕๒๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๑๗
นายอำนวย บุญเกตุ ๘/๖/๒๕๒๕ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๑๘
นายศุภชัย ทับทิมสี

๒๑/๑/๒๕๒๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๑๙
นายปญญา คล้ายมณี

๓๐/๘/๒๕๒๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๘ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๖๒๐
นายธวัชชัย มณีกอบกุลวงศ์

๑๑/๗/๒๕๒๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๒๑
นายธรรมรัตน สีนาก ๙/๗/๒๕๒๕ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๒๒
นายประยุทธ เพรชรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๒๓
นายฐิติสรรค์ รัตนคอน

๗/๐๙/๒๕๒๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๒๔
นายสมภพ ศรีปุย

๒๘/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๒๕
นายนิยม สะอุบล ๔/๕/๒๕๒๖ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๒๖
นายสุริยา แก้วระแวง

๒๘/๘/๒๕๒๖
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๒๗
นายประพันธ์ หมืนอินทร์

่

๔/๑๑/๒๕๒๖
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๒๘
นายวิชาญ พูลสวัสดิ

์

๑๘/๒/๒๕๒๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๒๙
นายสามารถ เพ็ชรสว่าง

๑๙/๗/๒๕๒๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๓๐
นายชาครวิชญ์ โพธิสวัสดิ

์ ์

๕/๗/๒๕๒๗ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๓๑
นายอรัญดร ภูมถะโร

๑๘/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๓๒
นายจตุรงค์ แผ้วสวัสดิ

์

๒/๒/๒๕๒๗ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๓๓
นายไพศาล น้อยภาษี

๑๒/๙/๒๕๒๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๓๔
นายนิพนธ์ สายน้อย

๓๐/๔/๒๕๒๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๓๕
นายสกนธ์ เหลืองเจริญกิจ

๑๙/๘/๒๕๒๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๓๖
นายกิตติศักดิ

์

ทองนิม

่

๑๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๓๗
นายธานินทร์ ปลืมถนอม

้

๒๖/๓/๒๕๒๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๓๘
นายทรงพล บริแสง

๒๒/๗/๒๕๒๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๓๙
นายวิศิษฐ์ ศรีทองสุข

๑๑/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๔๐
นายนที แก้วใหญ่

๑๔/๔/๒๕๒๙
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๔๑
นายวัลลภ เจริญภัคตร์

๒๕/๑/๒๕๒๙
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๔๒
นายอนุวัฒน์ เซียงว่อง

่

๙/๑๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๔๓
นายพรชัย ทนคล่อง

๑๖/๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๔๔
นายทรงวุฒิ แสงเขียว

๓๑/๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๔๕
นายธนาวุฒิ อภิชาตโสธร ๒/๒/๒๕๓๑ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๔๖
นายวิชิตพงษ์ กล่อมใจเสือ

๑๓/๘/๒๕๓๑
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๔๗
นายอำนวย พันธเสน ๙/๕/๒๕๓๑ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๔๘
นายนารินทร์ ห่มศรี

๓๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๔๙
นายเอก สุทารัมย์

๑๑/๘/๒๕๓๑
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๕๐
นายณรงค์เดช ศรีชล

๒/๑๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๕๑
นายทนงศักดิ

์

นกน้อย
๑๓/๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๕๒
นายสุรเชษฐ ใจสุข ๘/๙/๒๕๓๒ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๕๓
นายธีรกิต ปนไพบูลย์

๓๐/๙/๒๕๓๑
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๕๔
นายทองพูน แก้วมณี

๒๙/๙/๒๕๓๒
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๙ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๖๕๕
นายธนชิต พิมพ์อ่อน

๒๙/๔/๒๕๓๓
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๕๖
นายบรรชาศักดิ

์

อยู่เต็มสุข
๒๐/๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๕๗
นายวิวัฒน์ จิเมฆ

๒๘/๗/๒๕๓๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๕๘
นายมนวัตร อู่รักษา

๒๒/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๕๙
นายพัฑฒา ฑามาตร์

๒๖/๑/๒๕๓๖
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๖๐
นายปราศรัย ทองถนอม ๙/๖/๒๕๓๖ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๖๑
นายสุธรรม กลินหวล

่

๑๒/๔/๒๕๓๖
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๖๒
นายวิโรจน์ ปนมณี

๒๖/๘/๒๕๓๖
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๖๓
นายอนุรักษ์ เปรมประมล ๔/๖/๒๕๓๗ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๖๔
นายปรัชญา แซ่โง้ว

๒๙/๙/๒๕๓๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๖๕
นายสุรเดช ขำรักษ์ ๗/๔/๒๕๓๙ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๖๖
นายณัฐวุฒิ เอียมอิสรา

่

๑๙/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๖๗
นายภทยา อำพันเย็น

๒๖/๙/๒๕๓๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๖๘
นายภาณุวัฒน์ แก้วไพหาญ ๔/๔/๒๕๓๙ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๖๙
นายสมบัติ หอมทรง

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๗๐
นายศิลาชัย เดชตุ้ม

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๗๑
นายปริญญา เสือพิทักษ์ ๑/๘/๒๕๔๐ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๗๒
นายมารุต ครุฑวัฒนา ๗/๒/๒๕๔๑ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๗๓
นายชัยยา ท่าตะโก

๑๖/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๗๔
นายเมธี พุ่มพฤกษา ๑/๑/๒๕๔๑ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๗๕
นายภานุวัฒน์ ชูราศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๗๖
นางสาวอารีย์ เทียรเตีย

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๗๗
นางสาววรากร แซ่ลิม

้

๓๐/๘/๒๕๔๑
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๗๘
นางสาวพิมพ์วรีย์ รักนุกล

๑๘/๒/๒๕๔๑
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๗๙
นางสาวสว่างใจ บุญแท่น

๒๘/๒๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๘๐
นางสาวสุทธิดา พยนต์ศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๘๑
นางสาวอารีรัตน์ ม่วงมณี

๒๓/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๘๒
นางสาวชลธิชา กรุดมหาราช

๒๔/๕/๒๕๓๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๘๓
นางสาวชลลดา จ่างประภัสสร

๑๒/๒/๒๕๓๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๘๔
นางสาวอัญชลีพร เอมโกษา ๗/๗/๒๕๓๘ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๘๕
นางสาวนฤเนตร รัตนภูมิ ๒/๓/๒๕๓๘ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๘๖
นางสาวเกตุนิกา หมอสัมทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๘๗
นางสาวศวิพร เขม้นการไถ

๑๔/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๘๘
นางสาวนิโลบล บุญเล็ก

๑๗/๙/๒๕๓๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๘๙
นางสาวธารทิพย์ พุ่มพวง

๑๘/๗/๒๕๓๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒๐ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๖๙๐
นางสาวเกษราพร ล้อมวงศ์

๑๗/๗/๒๕๓๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๙๑
นางสาวสุธิดา วรศาสตร์

๑๐/๖/๒๕๓๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๙๒
นางสาวณัฐธิดา อมรสันต์

๒๐/๘/๒๕๓๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๙๓
นางสาวนิภา อาจหาญ

๒๕/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๙๔
นางสาวอุษา ศิริธรรม ๔/๕/๒๕๓๖ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๙๕
นางสาวลาวรรณ วุฒิทศพร

๔/๑๐/๒๕๓๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๙๖
นางสาวนพวรรณ สิทธิรุ่ง

๑๑/๕/๒๕๓๖
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๙๗
นางสาวทิพาพร ช่างนิมนวล

่

๑๓/๘/๒๕๓๖
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๙๘
นางสาววรภรณ์ รักทรงธรรม

๒๑/๕/๒๕๓๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๖๙๙
นางสาวปภัชญา เล็กวิชัย

๒๖/๑/๒๕๓๔
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๐๐ นางสาวกัญญาลักษณ์
แดงแท้ ๑/๙/๒๕๓๔ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๐๑
นางสาวอุษาวรรณ อุบลแย้ม

๑๗/๓/๒๕๓๔
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๐๒
นางสาวธิดารัตน์ รัตนโชติ

๒/๑๒/๒๕๓๒
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๐๓
นางสาวปราณี กลัดกลีบ ๓/๔/๒๕๓๓ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๐๔
นางสาววรรัตน์ แก้วนวม

๒/๑๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๐๕
นางสาวสมศรี เทียนธูป

๑๕/๑/๒๕๓๑
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๐๖
นางสาวสุวรรณา สวัสดิวงศ์

์

๑๐/๒/๒๕๓๑
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๐๗
นางสาวจันทร์หอม เชือรุ่ง

้

๒๔/๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๐๘
นางสาวเจนจิรา สุวิโรจน์ ๓๐/๕/๒๕๓๐ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๐๙
นางสาววรรณา แก่นจันทร์

๑๔/๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๑๐
นางสาววาสนา เชิดโฉม

๑๔/๙/๒๕๒๙
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๑๑
นางสาวบษุนภา ทองอร่าม ๑/๔/๒๕๒๙ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๑๒
นางสาววันวิสาข์ สุทธิภิบูรณ์ ๒/๔/๒๕๒๙ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๑๓
นางสาวสิรินดา เผือนพิทักษ์

่

๑๗/๔/๒๕๒๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๑๔
นางสาวสาวิตรี เทศแย้ม

๑๓/๖/๒๕๒๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๑๕
นางสาวกิงเดือน

่

อุบลโรจน์รัศมี
๑๒/๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๑๖
นางสาวเพ็ญประภา นิลดำ

๓๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๑๗
นางสาวประนอม เจริญสุข

๒๒/๙/๒๕๒๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๑๘
นางสาวปวีณา ทองเรือง ๙/๕/๒๕๒๖ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๑๙
นางสาววรีภรณ์ ไม้จันทร์

๑๐/๑/๒๕๒๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๒๐
นางสาวชนิดา ทองทวี ๓/๘/๒๕๒๕ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๒๑
นางสาวสุชาดา นิมเล็ก

่

๔/๑๑/๒๕๒๔
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๒๒
นางสาวสุริยงค์ คำเอ่น

๑๗/๒/๒๕๒๔
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๒๓
นางสาวนิภาวรรณ ขำทวี ๕/๑/๒๕๒๓ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๒๔
นางสาวชลาทิพย์ รักษาภักดี

๑๓/๖/๒๕๒๓
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒๑ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๗๒๕
นางสาวธัญชนก คงจรูญ

๒๘/๒/๒๕๒๓
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๒๖
นางสาวสมศรี บุญเส็ง

๑๗/๒/๒๕๒๓
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๒๗
นางสาวนรีรัตน์ กอบโชคไพบูรณ์ ๑๐/๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๒๘
นางสาวรุ้งตะวัน สุขคล้าย

๒๑/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๒๙
นางสาวศรัญรัตน์ บุญเกือ

้

๑๕/๙/๒๕๒๐
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๓๐
นางสาวเก๋ แซ่หรือ

๒๑/๔/๒๕๒๐
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๓๑
นางสาวพนิดา ธนะจินดานนท์

๑๒/๗/๒๕๑๙
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๓๒
นางสาวอัฐภัทร พัฒนพลสุขุม

๔/๑๒/๒๕๑๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๓๓
นางสาวณัฐนันท์ บุญเย็น

๒๓/๙/๒๕๑๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๓๔
นางสาวอุษา วันแจ้ง

๒๕/๓/๒๕๑๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๓๕
นางสาวศรีสุดา ขำสุวรรณ

๒๐/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๓๖
นางสาวนิภา นาควิมล ๒/๑/๒๕๑๖ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๓๗
นางสาวมณเฑียร เฟองแก้ว

๒๑/๙/๒๕๑๔
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๓๘
นางสาวศรีไพร ทัศน้อย

๒๘/๕/๒๕๑๔
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๓๙
นางสาวรัชนก จอมมาบ

๒๑/๓/๒๕๐๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๔๐
นางสาวนิตยา ดีหสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๔๑
นางสาวยุพิน เชาวนะ

๔/๑๑/๒๕๐๔
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๔๒
นางสาวสมใจ ม่วงทองสุข ๒/๑/๒๕๐๕ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๔๓
นางสาวเจน วรรณการ ๙/๑/๒๕๐๑ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายธนวัตร สมบูรณ์ทรัพย์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายรัฐพงษ์ คงศรี

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายศุภณัฐ ถินอำนาจ

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายอภิรักษ์ รอดสะใภ้

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ร่มโพรีย์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงนภาพร เชียงสกุล

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงพัชรวลี สลับวงค์

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงพนิตพิชา ทัดทอง

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โคตรบุตร

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงธิฆัมพร พุ่มสุข

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงวรนุช พงษ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงวรัญญา แม้นน้อย

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงรัชนก งิวดี

้

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายวรเมธ ดีรอด

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายฉัตรชัย พันธ์นิล

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายเจษฏา มงคลไทย

๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒๒ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายชินกร หม้อเจีย

้

๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายรพีพัฒน์ สังข์อนันต์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายสิทธิกร ปนแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายศิวนาถ บริบูรณ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงรพีพร แก้วประเสริฐ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงไอยเรศ เครือบุตรสิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายศิริชัย พิมพ์เทพ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

วัดธรรมาวุธาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายปดังกร นิลเลียม

่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายวีระศักดิ

์

ดีบุตร
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายศราวุฒิ ศรีเหนียง

่

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายยศพัทธ์ กลันภักดี

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ตู้สำราญ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายธนภูมิ ทองมาก

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายธีรพัทธ์ พิสัยสุข

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงธันยพร วิงเวียน

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน เคนน้อย

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงไอริสา คุ้มภักดี

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงฟาใส กลันภักดี

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงรวิสรา สุขเจริญ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงอภิญญา คำฮัง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงปุณยวีย์ วุฒิกุล

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายเมธา คล้ายโพธิทอง

์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงโยธการ วัชนุชา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงรุ่งฤดี สิมมาทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบางกก วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เมืองนาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายรถรณ บวรชนาพันธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายสรยุทธ อรุณรักษา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๘๗
นายสิทธิชัย แก้วกระจ่าง

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายอัมรินทร์ อ่วมบุญมี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายอนวัช วรศิริ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงชมพูนุช เลิศรัตนเคหกาล

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงเมลดา วรรณศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงเบญจมาศ กลำศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงพิภาพร พานทอง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงรัชนี หลีกลัด

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒๓ / ๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงสิรินธนี อินทยงค์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงสุพรรษา ไหวพริบ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายกิตติพงศ์ บุญอิม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายชัยรัตน์ ทิมพันธ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายปวริศ รุ่งโรจน์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายสรยุทธ พราหมณ์รักษา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายสุพจน์ อินทรยงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงชนาภา เต็มเปยม

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงฐิติญา สังข์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงทัณฑิกา หอมทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงสุธาสินี วิชิตโชติ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงสุภากร เอียมพิมพันธ์

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายนันทพรชัย มิงสรรพางค์

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงภัทธิญา ศรีกำเหนิด

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงทิพวรรณ สลับวงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายเสกสรรค์ เกตุทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงทิพย์ภาพร ราชวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงจันทรา แตงเรือง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายนาราวุท เพิมสินธุ์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงสุภาวดี พูลพ่วง

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร แจ่มจอน

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ กวยประเสริฐ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายฐิติวัฒน์ ประสบศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงอิงรดา ทองระย้า

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายการุณพล จันทร์ปุก

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายสุวัฒน์ กิจสมุทร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายก้องภพ นุตตะโร

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงสุพรรษา พราหมณ์รักษา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงนุศรา ยิงสุขผล

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงสุภัสสรา ท้าวสืบมา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงจันจีรา หมู่ผึง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงเนตรชนก น่วมเอียม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายปริญญา สังข์ทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงพรทิพย์ คงสินธ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒๔ / ๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงพุฒิชา ชัยชนะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รุ่งสว่าง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงศิริพัฒน์ ศรีอุทัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายสุริยะ ถมยา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายชาคริต ลิมทรัพย์อนันต์

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายวิรุฬห์ ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายสุทธิพร เคียงประคอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงชลธิชา หมันมณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงณฐมน ครองน้อย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงวรนุช เต็มเปยม

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายนนทพันธ์ หอมทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงกาญจนี คงเปยม

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กองทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายเจษฎาพร ราชวงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงนฤมล ยอดต้น

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายพีรชัย ขวัญเริงใจ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายณัฐพล สร้อยทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายณัฎฐกาญ พลายเล็ก

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายมินธาดา ทองดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายวุฒิชัย เริมยินดี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายอภิพัฒน์ จันทร์คง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ปนทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงวรรณวิษา สารสำคัญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายชนภัทร หงษ์รัก

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายทรงวุฒิ พร้อมมูล

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายนรินทร์ธร แปนทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายนันทวุฒิ ศิริธรรม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงกมลชนก ทุมนานอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงประไพพร เรืองเนียม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายวรพงษ์ มาฆะสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายณัฐนันท์ ดำเล็ก

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงชุติมา นิลน้อยศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายสรยุทธ์ พันธเสน

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายศักดา พันธเสน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

ประสิทธิเวช
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒๕ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงฐิติกานต์ คลองสนสระ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๖๖
นายกฤษณะ จันทราท้าว

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงกนกวรรณ มานะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายกมลวุฒิ ทองพยงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายณัฐภัทร พุ่มยงค์

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ภักดีอภินันท์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายสายลม ปานวิเศษ

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายพงศกร ภู่สกุล

๑๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายชวกรณ์ นักดนตรี

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายเตมีย์ มรรคทรัพย์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายบดินทร์ ฮะติด

๊

๑๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายสันติ มรรคทรัพย์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงวิภาภรณ์ ส่องพราย

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงจิรพร เพชรอยู่

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงหัฐญา มันคง

่

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงชลธิชา จิตนาม

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงกัตติกา ศรีคำสุข

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงทินรัตน์ ศิริ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงศศิกานต์ บุญโย

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงพิมนรัตน์ นิลวาส

๒๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงปวีณา เข็มทอง

๐๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงปณณธร บำรุงศรี

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงสุชานันท์ เข็มกำเหนิด

๓๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายศรัณย์ นิมนวล

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายจักรกริศน์ บุตรภูมิ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายดนัย แย้มประยูร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายธีระพงศ์ ภมร

๐๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงสุนิสา ชาดี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงพรมณี แย้มสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงพัชรา นิลมาก

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงชลิตา ดวงแย้ม

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงชุติมาภรณ์ อยู่ยงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายภาคิน เจริญสุข

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายชุติพนธ์ ทรัพย์ประเสริฐ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายรุ่งโรจน์ ทวีเกิด

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒๖ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงสุทธิดา ทองเทียม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายเดชณรงค์ ชลิงสุ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชุ่มชู

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงภัสสร บำรุงผล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๙๐๔
นายสถาพร ม่วงจีบ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๙๐๕
นายสุเมธ ชาวนาปา

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายวิราพงศ์ บุญมีคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงพรทิพย์ สละกลม

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายอขระ ขันกำเหนิด

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายยศนัย เสงียมศักดิ

่ ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงผุสดี เย็นอยู่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายนันทวัฒน์ กุลทัพ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายชยพล นิมิต

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายณภัทร ปรีชาศิลป

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายรัฐภูมิ ปรีชาศิลป

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายวรชัย แย้มประยูร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายนชนน เพ็ชรรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายณัฐภูมิ ศรีอุบล

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายศักดิพล

์

กลินสมบัติ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงปณิดา สุริยันต์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงนาธยา ประมวล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงภัทรภรณ์ คุ้มตะโก

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงจุฑามาส ชะโลธร

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงนพเก้า สันทัดพร้อม

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ก้อนทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงจารินี สุดสงวน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงญาณิศา อำนวยพินิจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงพัชรวรรณ เทพโกษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 เกษมสรณาราม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงธัญชนก เสียมทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟอบำรุง) วัดแก้วเจริญ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายหรรษธร แหวนประดับ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟอบำรุง) วัดแก้วเจริญ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงวาสนา กลินสุคนธ์

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟอบำรุง) วัดแก้วเจริญ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงพิรัญญา ดำแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟอบำรุง) วัดแก้วเจริญ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วพฤกษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟอบำรุง) วัดแก้วเจริญ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายอนุวัฒน์ วิจิตรโยธาการ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ วัดแก้วเจริญ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีคำนวน

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ วัดแก้วเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒๗ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงวิลาสิณี คุณาวงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ วัดแก้วเจริญ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ เรืองศรี

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขายีสาร(ประมุขเวชกิจ)

่

วัดเขายีสาร

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายอภิวัฒน์ จานแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขายีสาร(ประมุขเวชกิจ)

่

วัดเขายีสาร

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายอนุชา ต้อยเจริญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขายีสาร(ประมุขเวชกิจ)

่

วัดเขายีสาร

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงเบญจพร นิมนาค

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขายีสาร(ประมุขเวชกิจ)

่

วัดเขายีสาร

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงธนภรณ์ ผ่องใส

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงจันทร์ยา ไทยแท้

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงพัชริน วงเวียน

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงเนตรชนก เฉลิมทรง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงจรัสศรี เต็มวิจิตร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงวิมลศิริ ชนะภัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงสุศิริกานต์ วีเงิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงกาญจนา สังวาลวงษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายมนตรี สินภมร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงศิริพร นันทสังข์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงมัทรี พูลสำราญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายนิพนธ์ โพธิพระ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจตุวัฎมหาราชานุสรณ์

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงกนกพร บุญแห่ห้อม

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุวัฎมหาราชานุสรณ์
วัดช่องลมวรรณาราม

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงปารุดา แก่นจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายเขษมศักดิ

์

แสงงาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ดีนพเก้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญธรรม

๒๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายนิมิต ดีนพเก้า

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงอินทิรา แก่นจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงทิพวรรณ ชูโชติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงนฤมล ทองโกมล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายธีรภัทร ขันนาค

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงพัณณิตา มัชนา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายศุภกร อือเต็ง

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายปยะพงษ์ ขันธิวงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มรรคทรัพย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายรัตนคม สินธ์ภมร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงดาลิน คำแหงพล

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายภราดร สีใส

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ พูลทัวญาติ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิงประชานุสรณ์)

่

วัดบางกะพ้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒๘ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงพัชรา เสนาะพล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิงประชานุสรณ์)

่

วัดบางกะพ้อม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงวรรณพร กังเจริญวัฒนา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิงประชานุสรณ์)

่

วัดบางกะพ้อม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายกิตติชัย ดิษแพ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิงประชานุสรณ์)

่

วัดบางกะพ้อม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงณิชากร ใหมคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิงประชานุสรณ์)

่

วัดบางกะพ้อม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงจิตสุภา รอดระวังภัย

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิงประชานุสรณ์)

่

วัดบางกะพ้อม  

สส ๒๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงทัศนีย์ เชยประดิษฐ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงปริยากร ทองอ่วม

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงวรรณภา เทพทิพย์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงอรวรรยา สีตะพัฒโส

๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงจารุวรรณ แซ่โง้ว

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายสายชล ทองคำ

๒๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายนครินทร์ สว่างรุ่ง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ นันตสุคนธ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงนาขวัญ อยู่กำเหนิด

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงศศิธร เพ็ชรน้อย

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายสมเจตน์ แย้มปว

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายอาทิตย์ ปลืมใจ

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายธันทกานต์ แก่นสำรวจ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายจิรายุ เทพโกษา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายนนทวัฒน์ วานิชกลาง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ทองคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายธีรภัทร เกียรติยากร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ญสว่าง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงลักขณา มีสมบูรณ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เจียมธนโชติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงสาวิตรี สุนทรวงค์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายภัทรพงษ์ ภักดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายอานนท์ สุขสว่าง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางนางลี(กมลราษฎร์สามัคคี)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายจิตรภาณุ แก้วมณี

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางลีใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงชนกนันท์ หลิมสวาสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางลีใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงศุภัคษร ชมพูนุช

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางลีใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงกันยากร ยศสมบัติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางลีใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงกิติยารัตน์ บุญเมฆ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางลีใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายทศม เนียมนรา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุกูลวิทยา วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายสธรรดร กอพล

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุกูลวิทยา วัดบางนางลีใหญ่

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒๙ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายอัมรินทร์ อันใจเอก

๋

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุกูลวิทยา วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายพงศ์ศิริ กาญสอาด

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายณภัทร ปานเอียม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายภัตรวรรณ์ ปานจู

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายธนพล แสงหล่อ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายณัฐวัตร กองนาค

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ สาคลาไคล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายศรุติ เผือนอารีย์

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์ เงินเอียม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงณิชกานต์ สุขสวัสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ คลำจีน

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงพัชรพร พันบัวหลวง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงแพรวพรรณ เกรียงวุฒิไกร

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงปริยากร นุชประเสริฐ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายพัชรพล สุขเกษม

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงอนันตา จันทะศิริ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงธนพร พูลสำราญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ นวมสุคนธ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายภานุวัฒน์ นันทสังข์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายมงคล แสงอุทัย

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายเดโชพล พิมพิรักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ พราหมณี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายปรัชญา สีนวล

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายอภิรักษ์ น้อยกาญจนะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายพรเทพ ทองเก๋ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงอรปรียา พยัฆศิริ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงสุราลัย สอนคุ้ม

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงภัคจิรา กลินสุคนธ์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงวิภาศิณี เพิมพูล

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงนันทิพร สันทิศ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงภัสราวรรณ อุทยานรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายภูสิทธิ

์

กลินจำปา

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายธนพงษ์ สินเสวี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายอนุชิต วุฒิพานิชย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายปรเมศร์ สุขประเสริฐ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๓๐ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายภัทรภณ อติพรธาดา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายสพลดนัย ภาสพันธุ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงญาณิศา บูรณ์ชนะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เล็กสุวรรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงดากานดา สอนทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงณิชชิษา เสงียมเกตุแก้ว

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงวันวิสา เรือนจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายพินิจ เปรมประมล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ บำรุงศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายอดุลกิต เกียรติคุณ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงนภารัตน์ ตรีนุสร

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายณัชณนนท์ รัตนศรีศุภกานต์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ศะศินิล

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายสุทธิรัก ภิญโญภาวสุทธิ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงมนัสดาพร ฉัตรพุก

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายอธิคม ลาดเหลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายหัสชาวี ทองหลำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายพีรพล ฉิมฉลอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายโกมล จันทร์เกษม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายกิตตินันท์ คลังมณี

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายยศพล ทองนุช

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายศุภกร ชูชาติไทย

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงศศิธร กล่อมสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงกมลพร แก้ววิไล

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงธนัชชา ทองแปน

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงวรรณวิษา นวมนาคะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายวัฒนชัย จันทะราษี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงวรรณษา หลักจันทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายภาณุวิชญ์ ระเบียบ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายสงกรานต์ แก้วเพชร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๗๐ เด็กหญิงหิรัญญาภรณ์
เงินมา

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายญาณวุฒิ อยู่กำเนิด

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายธนภัทร กันตานนท์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ ณ บางช้าง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงนันทิชา สะอาดเอียม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๓๑ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายกรดนัย ตาลวันนา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ วัดบางพรหม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายธนกฤต มีสุข

๑๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายสุกฤษฎ์ เชยประดิษฐ์

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๗๘ เด็กชายเพชรประการ
ศรีปญญา

๑๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงวรรณดี ทองอ่วม

๐๖/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงธนิศา แก่นสารี

๐๒/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงธิดาทิพย์ เหมือนภูมิ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๘๒ เด็กหญิงอภัสราลักษณ์
กลินอภัย

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จู้อี

้

๒๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายอนุวัฒน์ อัดทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายธนภัทร เพิมวัฒนา

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายชัยธวัช แก้วงาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ฮวบพระ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายดุษฎี ปรีชาศิลป

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงนำทิพย์ สุขประเสริฐ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายศุภากร อู่เนียม

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายปยศักดิ

์

พงษ์เถือน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงชมพูนุท นพรัตน์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงชิดชนก นพรัตน์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายวีระโชค บุญเสียง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงณิชากร เหมือนภูมิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงปานวาด ร่องมารุต

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงมินทรา ไชยบุตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายพิสิษฐ์ จันทร์เพ็ญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายอัฐพล ศิริธร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายมนตรี คงเม่น

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายณรงยศ สุขประเสริฐ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงพรนภา ร่องมารุต

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ อันฟอง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดประดู่  

สส ๒๔๖๐/๑๑๐๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
เปาเล้ง

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดประดู่  

สส ๒๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงไพลิน บรรเทาทุกข์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดประดู่  

สส ๒๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายธนพล โตชมบุญ

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดประดู่  

สส ๒๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงชญานี โอนอ่อน

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดประดู่  

สส ๒๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงจันธิมา คมขำ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดประดู่  

สส ๒๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายพุทธิภูมิ อยู่กำเนิด

๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๓๒ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงประภัทรสร ไทยภักดี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดประดู่  

สส ๒๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงเบญญาภา ทองสุกใส

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดประดู่  

สส ๒๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงกัญญาภัค จีนเจนกิจ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดประดู่  

สส ๒๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายณัฐดนัย จันทะคุณ

๑๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดปากนำ(อมรวิมลจันทร์) วัดปากนำ  

สส ๒๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงปยะพร คันศร

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปากนำ(อมรวิมลจันทร์) วัดปากนำ  

สส ๒๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงจิณัฐดา จันทะคุณ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปากนำ(อมรวิมลจันทร์) วัดปากนำ  

สส ๒๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงศิระณัฐ เจ๊กสกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปากนำ(อมรวิมลจันทร์) วัดปากนำ  

สส ๒๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงพรทิพย์ อาชาคะวา

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปากนำ(อมรวิมลจันทร์) วัดปากนำ  

สส ๒๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ พุทธสุนทร

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปากนำ(อมรวิมลจันทร์) วัดปากนำ  

สส ๒๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงวิมลฉัตร กลำทอง

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงปณิตา เตีะเชาว์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายนพดล ศิริชาติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายสืบศักดิ

์

ทองงามเพ็ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปนทรัพย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

วัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงชณัฐดา ฉัตรพุก

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

วัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายศราวุธ นาคจู

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

วัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงปาริชาติ แก้วสัจจา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

วัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงกรกนก จันทร์แปลง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

วัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงสุภาวดี สีม่วง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

วัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงดวงกมล ทัสนา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

วัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงระพีพรรณ วันเพ็ญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

วัดสีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองเดช

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายเขมรินทร์ มาเจริญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายมโนพัศ แหลมน้อย

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงเกษมณี เข็มทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงศิริขวัญ กล่อมใจเสือ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงศุภารัฏฐ์ วจีสัตย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายณัฐภูมิ ชะรุมรัมย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายธเนศวร์ พึงศรี

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ นุชเกษม

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงฐิรดา สาระเพ็ชร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงนิยดา ไทยสมบูรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงพรรณนิกา เรทมิฬ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงพรรษชล บุญประสิทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงแพรวา คำใบใหญ่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๓๓ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายจิรภาส แก้วนิล

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายชูแสง สังวาลทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ นิยมเวช

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายณัฏฐพล น่วมจำนัญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายเดชกานต์ บางศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ รักศิริ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายธีรพงษ์ เหียวหอม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายธีรพงษ์ ชัยวัฒน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายธีรพงษ์ ชืนใจหวัง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายนพดล ปอกแสวง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายพชพล ยอดมณี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายภานุพงษ์ วงษ์แปน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายภูปกรณ์ จิวการดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายรุจินพ เอมโกษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายวรากร ขำบุญเกิด

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายอัษฎาวุธ เทียนศิริ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พิภพสุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงอัญยาดา เจิมจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายก้องเกียรติ แซ่อึง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายบัณฑิต แผนคู้

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายประภาวิทย์ เดชหลำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายมหรรณพ เพชรน้อย

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายวัชรพล อินทวงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายอนุรักษ์ มีคง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ สัมมาวอน

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สร้อยทรัพย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงภิริศฐา พิรุณดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายณัชพล สุขไทย

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา งางาม

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

คำสุวรรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายปพน มีประเสริฐ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายพงศ์พัศ ขุนทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายพีรณัฐ นิมมานุทย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายอรุษ ทองแท้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทิมทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๓๔ / ๔๓
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงชนิดา พลอยแหวน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงธมนวรรณ กำจัดภัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงลลิตา ราชสิงห์โห

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงสุพรรษา สมประสงค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
วัดอัมพวันเจติยาราม

 

สส ๒๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายอนุสรณ์ คงมาลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดอินทาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายณรงค์ ฉิมพิบูลย์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) วัดอินทาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

มียศ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) วัดอินทาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายพงษภัทร์ ตรีธีรโรจน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) วัดอินทาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงชลภัทร์ ทองเปลว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) วัดอินทาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายนันทิพัฒน์ แก้วละเอียด ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายประวิทย์ แก้วละเอียด ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายพงค์ภัค ดาวกระจ่อง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายทินภัทร จันทรตัง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายกรวิชญ์ จันทร์ไพรจิตร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายณฐนนท์ สุขนารถ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายสิทธิพล สิงหนาท ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายศักดิพล

์

หลิมสวาสดิ

์

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงเขมิกา มันรอด

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงจันทกานต์ ทองเนตร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงชนัญชิดา มาศอุดม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงชลดา เพิมเจริญ

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงสโรชา โสมนัส ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงรัฐติกาล แซ่โค้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงคันธมาทน์ อุดมพรภิญโญ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงนัชนันท์ มีเชือ

้

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงภัทราภร ใจสุทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงกฤษดา สกุลอินทร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงวรัญญา ศิริโพชพรพันธ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงปลายตา มีนคร ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงวิภาวานี ไชยฤทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงศุภดี ปานสกุล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงศิรินาถ หงษ์สุวรรณ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงชิชญา วงษ์โลรัจ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ เปล่งผึง

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงชนาพร แดงวิจิตร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๓๕ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงธมลวรรณ มณีแดง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ช่อมะลัง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงเกวลิน ฉำผล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงนิสากร ปนดี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายธนกร น้อยหุ่น ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายธนาธร ฤทธิเดช ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายกิตติธัช เทพสุด ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายธีรภัทร รามนัฎ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายธันวา สนเทศ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายพีรณัฐ เรียบร้อย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายชยานันท์ อยู่ประเสริฐ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายณัฐนนท์ นาคะวะรัง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายกวีวัฒน์ ตันปริภณฑ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงกฤษณาพร สกุลสมบัติ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงณัฐธิรา นิลวงษ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงชคริษา ตรีสุวรรณ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงมาริณี คลองน้อย ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ภิรมย์รักษ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ วาทีวิวัฒน์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงหมิงเจิน สันติพิทักษ์วงศ์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สาคลาไคล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงบุศรา เจริญสุข ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 อัมพวันเจติยาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๓๗
นางสาวปฏิญญา สังขนันท์

๕/๐๘/๒๕๑๙
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

ปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดัดผ่อง

๒๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลียงล้อมอนุกูล)

้

วัดเกาะใหญ่  

สส ๒๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงพันธชา สุขดิบ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลียงล้อมอนุกูล)

้

วัดเกาะใหญ่  

สส ๒๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สัมมาวอน

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลียงล้อมอนุกูล)

้

วัดเกาะใหญ่  

สส ๒๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงเกวลิน ไวยประเสริฐ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลียงล้อมอนุกูล)

้

วัดเกาะใหญ่  

สส ๒๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงสาธิตา เอียดเหล็น

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลียงล้อมอนุกูล)

้

วัดเกาะใหญ่  

สส ๒๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายศุภกร สิทธิขำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)

วัดแก่นจันทน์เจริญ  

สส ๒๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายธนิสร นครราช

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)

วัดแก่นจันทน์เจริญ  

สส ๒๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายจิรพัฒน์ ดังกลาง

๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)

วัดแก่นจันทน์เจริญ  

สส ๒๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงหิรัญญา ตะวันขึน

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)

วัดแก่นจันทน์เจริญ  

สส ๒๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายชปฐา วงษ์สวรรค์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)

วัดแก่นจันทน์เจริญ  

สส ๒๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายวิโรจน์ หงษ์น้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)

วัดแก่นจันทน์เจริญ  

สส ๒๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายพงษ์พัฒน์ มูลด้วง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)

วัดแก่นจันทน์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๓๖ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงนารีลักษณ์ ช้างน้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย วัดเจริญสุขาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๕๑
นายนพรัตน์ ปนดอนไพร

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย วัดเจริญสุขาราม  

สส ๒๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายนพกุล มิงมา

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กชายพงศธร ศิริรักษา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายติรวุฒิ มีสุข

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายรุ่งสุริยา เสือคง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายนิติพงศ์ วิจิตจำนงค์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายแทนคุณ เลิศภวศิลป

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงศิรารัตน์ อีสกุล

้

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงเอือมพร

้

สุวิแสง
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงนวรัตน์ หนูสกุล

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงภัทรวดี จินดา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงปุณธิพัฒน์ ปลืมวิลัย

้

๐๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงชมพูนุช รัตนรุ่งเรือง

๒๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงสุธาสินี หรังเผ่าพันธุ์

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงวิลาสินี เจนจบเขต

๑๒/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงสุธาสินี แท้รัมย์

๑๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายปรวัตร พูลสำราญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายธนภัทร อกนิษฐ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายวีรภัทร นิธิธนเศรษฐ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายภัทรดล พลับพฤกษ์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงติฒัสฐาน์ ปลืมวิลัย

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ง้าวแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงภาวณี คงชาตรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงชุติมา เฮงฮู้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงไพรินทร์ พิบูลย์สวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงสุภาวดี ลิมอิม

้ ่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงมาลิกา พรมศาล

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี อีสกุล

้

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงจารุมน อ่อนมาก

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายจักริน ศรีตุ้มทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายวทัญู สนองณรงค์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายวรุตม์ ตันทะศิลป

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายกมล อรุณรักษา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงหทัยภัทร รัตนรุ่งเรือง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๓๗ / ๔๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ แก้วกระจ่าง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทรง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงอรวรรณ อุ่นเมือง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๘๘ เด็กหญิงศิรนันทการณ์
ผ่องภิรมย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงวรัญญา เจียมจำนรรจา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงสุมณฑา มงคล

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงเปรมจิต วิลัยศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ คงชาตรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ อัฑฒากร

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ สาระรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ เตชะปญโญกุล

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายพงศกร คงชาตรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายสารวิน พวงพันธ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายปริญญา เนียมนรา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายธีรภัทร คงชาตรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายอฃิตะ ตันจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงอรวี จีนโก๊ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงจันทร์ชนา คงชาตรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงเอมอร อรุณรักษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงสุพรรษา สังข์ทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงณัฐพร ธนิกกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายอัมรินทร์ เลิศภวศิลป

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายศักดิชัย

์

สวนน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายชาติพงษ์ แท้รัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายอภิชัย จันทร์เผือก

๐๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายทวีชัย เทพวัง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์หอม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงกมลวรรณ แถบเงิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายอภิชาติ ดีเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายธนรัชต์ ทัศนากร

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงสุภาวดี วัชนุชา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายภูเดช พรหมสุรินทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายภานุพงษ์ วิจิตจำนงค์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายชนพนธ์ ศรีทา

๒๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงบุญรัศมี แสงชาติ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า วัดดอนมะโนรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๓๘ / ๔๓
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สส ๒๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงธนภรณ์ เหมเนียม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายพีรภัทร พ่วงพิศ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงจันทิมา ยังยิม

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๒๓ เด็กหญิงจันทร์ดาภรณ์
ทองพุ่ม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงศุภรดา จึงสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายเกรียงไกร วิเวกวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงอธิชา สุขไทย

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงอภิสรา จิวสืบพงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) วัดบางกล้วย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายประโยชน์

พันธ์ประสิทธิเวช

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) วัดบางกล้วย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงแพรวไพลิน สุภานิช

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)

วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงอัมราพร ลพชู

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)

วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงนฤมล สุภานิช

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)

วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายวิทวัส อยู่ม่วง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงเบ็ญญารัตน์ ทองน้อย

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ บานทจิต

๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงศราวัณ จันทร์อ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)

วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงพิมลวรรณ สุวรรณประทุม

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงพรชิตา เกิดอารีย์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายชัยมงคล เนตรทิพย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)

วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายเมธัส รอดคลองตัน

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายภานุวัฒน์ เอียมกำเนิด

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงศุภนิดา หลงสวาสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)

วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงชนกนิกานต์ คำควร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายพสิษฐ์ นครังสุ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงเขมจิรา ลิมอิม

้ ่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายวัฒนา คำแดง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)

วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายพลพล สวัสดิผล

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)

วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายศุภกร คูหาน้อย

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายไชยวัฒน์ น้อยอำแพง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงรดามณี พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๕๐
อินทิรา อยู่ม่วง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)

วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงชลธิชา สวัสดิผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)

วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงณัฐนิชา สำราญวงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงณัฐนิชา ทับทิมแสน

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)

วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงชัญญานุช สำราญหันต์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)

วัดบางน้อย  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงสิริธร สินธุรส

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ บุญปลอด

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)

วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงฟาอรุณ เทพพฤกษา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงนภาพร ลิมบุญญักเขต

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงนฤชล แย้มวจี

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายทศพล เหยียวปกษิณ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)

วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงภัทรสุดา นุ่มอำพัน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)

วัดบางน้อย  

สส ๒๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายอรุณ ช.เจริญยิง

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ เทียมสว่าง

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงภัทรฌิรา จันทร์ตรี

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายณัฐวัตร คศรีทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายเขตโสภณ เอียมสะอาด

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายจิรวัฒณ์ กิวหลิม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ กลองยา

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายชลชาติ มีจำรัส

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงธิชาดา สายสุด

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายกฤษกร ศรีอำไพวิวัฒน์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงจิรัฐิพร บุญสู

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงวรัมพร แสงทอง

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงกิรณา ธนบัตร

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงภัทราพร สพฤกษ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายธัญเทพ สมสุข

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายไวทย์วิชญ์ สุดสาหร่าย

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงปรณิล มณีราษฎร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงไพลิน รอดทวีผล

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงสโรชา เข็มสุวรรณกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงวรรณรัชต์ โพธิปน

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงดรุณวรรณ เข็มสุวรรณกุล

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)

วัดปราโมทย์  

สส ๒๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงสุธิรา สุวรรณโณ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)

วัดปากง่าม  

สส ๒๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงชิตชนก สุขอุดม

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) วัดช่องลม  

สส ๒๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงมนสิการ ปานสกุล

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) วัดช่องลม  

สส ๒๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงกรกัญญา รักศิริ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) วัดช่องลม  

สส ๒๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงสุภานน ศักดิสกุลพรเลิศ

์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) วัดช่องลม  

สส ๒๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงพิมพา มอญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) วัดช่องลม  

สส ๒๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายชุติเทพ ขุนสูงเนิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๔๐ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายบริพัฒน์ ฉำบุญรอด

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงศรินทิพย์ วรรณกี

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงมณีวรรณ ไวยวงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงพรสวรรค์ จันทร์คง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงศศิประภา ดวงแย้ม

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงอภิสมา รอดพิทักษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายจตุพล คูประสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงพรพิรุณ ตันเอียม

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงวาสนา จำป

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงอุนนดา ทองถนอม

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงปยธิดา จามจุรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงขวัญข้าว งานขุนเชน

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วปูวัด

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงไปรยา สุขลักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ลำเลิศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายยศนนท์ ชูราษฎร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงวรนุช คำกองแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส(ฉำบุญรอดชนูทิศ)

์

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายกนต์รพี ลิวลีญชน์

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายโฆษิต นาวิกานนท์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายโชติพงษ์ เจริญวิบูลภัทร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายฐากร อินทศร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายณัฎฐากร อินทรสุวรรณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายภัทรวุธ ภู่เงิน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายสุริยะ พลแสน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงญาณสุภา ภักดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงโยษิตา ใจดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายชนชน ฉวีวรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงปรวรรณ จันทร์พูน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงพิชชาภา เรืองจุ้ย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงพิมชนก มณีแสง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๒๐ เด็กหญิงลักษณ์อรนันท์
ลิมสกุลกิจ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงกมลชนก พันธเสน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงชนกนันท์ สว่างทิพย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงมณัสนันท์ แพทย์จะเกร็ง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุรวัฒ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๔๑ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา สอนถา

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายธัญญาศิริ เกิดทองดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงเบญญาภา ภู่สกุล

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงวนิดา ศรีเหรา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงวรัณธร ไหลหลัง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงภู

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงประไพพร จันทร์ขำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายฉัตรตรินทร์ รองคลองตัน

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายชินวัฒน์ เนียมนาค

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายสิรภพ ประศรีศิลปสกุล

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงปาณิสรา ฮกฮวดซิม

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงแปงรำ อภิชล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงพจน์ณี กิตติศักดินาวิน

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา ปญญากรธาดา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงวรรัตน์ พรหมเนียม

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายธีระวัฒน์ สำราญรืน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายกิตติธัช โพตะริ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๔๒
นางสาวศรินญา ตันบริภัณฑ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๔๓
นางสาวณัฐวี นิลศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๔๔
นางสาวพรพิมล กิจสมุทร

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๔๕
นางสาวสุธาสินี ยังมี

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๔๖
นางสาวพัชชา รักสนอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๔๗
นางสาวภควรรณ ภู่สุวรรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๔๘
นางสาวสุชานาถ พิมลเกตุ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๔๙
นางสาวปณิชา หอมวิเชียร

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๕๐
นางสาวพิชามญชุ์ ลิมไพบูรย์

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๕๑
นางสาวกรรณิการ์ เวชการ

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๕๒
นางสาวจีรนันท์ เงินวิลัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๕๓
นางสาวณัฐสุดา

สมศักดิประเสริฐศรี

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๕๔
นางสาวบุญญารักษ์ สกุลเตียว

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๕๕
นางสาวจันทนี อังสุโชติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๔๖๐/๑๔๕๖
นางสาวศุภากร คชาพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๔๒ / ๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๔๖๐/๑๔๕๗
นายชลสิทธิ

์

มณีกอบกุลวงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๔๓ / ๔๓

้
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