
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๑,๑๙๙ คน ขาดสอบ ๑๘๔ คน คงสอบ ๑,๐๑๕ คน สอบได้ ๖๔๒ คน สอบตก ๓๗๓ คน (๖๓.๒๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายกวิน อินกับจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)

วัดบางจะเกร็ง  

สส ๒๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายอิงครัต ใจงาม

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)

วัดบางจะเกร็ง  

สส ๒๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงกนกกร กรุดแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)

วัดบางจะเกร็ง  

สส ๒๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงกมลพรรณ เชือหมอ

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปอมแก้ว วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย สุ่มสวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปอมแก้ว วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงปริตา ดังแสง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปอมแก้ว วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงนิสากร พิลึก

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปอมแก้ว วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูสุข

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปอมแก้ว วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๐๙
นางจารุพัฒน์ อรุณศิริ

๒๓/๐๔/๒๕๑๐

วัดปอมแก้ว วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๑๐
นางสาวพัชรี รัตนาพรพิทักษ์

๒๓/๐๔/๒๕๑๓

วัดปอมแก้ว วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๑๑
นางสาวขจรพรรณ สุวรรณสำริด

๕/๑๑/๒๕๒๗
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงสาริศา สุวรรณโชติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๑๓ เด็กหญิงจันทร์ปภัสร์ แหวนเพชร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ ผลจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงปภพพร ยอแสง

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงอนุพงศ์ วรวงศ์รณฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายชาคริต สุขเกษม

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายรณกร แสนพล

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ เทียงตรง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงโชติกา ฟูกลิน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงสุธิมนต์ นุจตุรัส

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปากแดง

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงอธิศา ศรีเครือ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ทองนิมิตร

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑ / ๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายภูมิภัทร หนูวาส

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายอัครพนธ์ พิชัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายกิตติธัช บัวใหญ่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายคมกฤษ สิงหจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายณภัทร สังข์ทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ พุ่มทับทิม

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายจิรวัฒน์ คำกิจ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พุ่มทับทิม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงณัฐณิชา วังแก้วหิรัญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงณิชาภัทร ปลีกล้วย

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงสรัสรา ฟูกลิน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายปภังกร ก่อนกำเนิด

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายอัครัช ธีระกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายฐากูล เล็กชลยุทธ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงนิรชา ธีระกุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๔๐ เด็กหญิงณภัทรภรณ์ จิวากานนท์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงรณิดา หลงสวาสดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายพชร เปรุณาวิน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายชลเทพ ตมะวิโมกษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายกิตติภณ มีประเสริฐ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายระพีพัฒน์ เพ็ชร์พุ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คุณชะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงกัญจ์หทัย สุทธิประเสริฐ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงสุวิมล พรมวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงกณิศา ธงสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงอินทิรา เถือนบุญ

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ คำม่วง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงภิญญดา ดวงศิริ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงณัฏฐา กาญจนสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงเมธาวี ศรีจันทร์ยงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศรีพุ่ม

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงอมิตา ลูกคำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายขณษธิษณ์ น้อยเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แซ่เอียว

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายรัตติภูมิ สีทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒ / ๑๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงมัชฌิมา มุสิกะนันทน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงณัฐณิชา พิมพขันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงมนัสวี คุ้มสืบสาย

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงกัญจน์ณิชา อารักษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงธนภรณ์ ชุ่มชัง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายสหัพย์ พูนนิธิวัฒน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายอัชรายุ ตัญกาญจน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายณัฐวรรธน์ ทองแสงจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงปทิตตา ทองอุดม

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงรัณยรัณฎา กิจสมุทร

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงนาราภัทร งามโสภา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงดลยา ศรีโพธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงเบญญาภา รวมสุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงอุมาริน มณีกอบกุลวงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงแสงตะวัน เล็กสว่างวงศ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายภูรินท์ แก้วกันจร

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายชยันต์พล เหลืองธรรม

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายนรบดี พิมพ์อนงค์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายจิรภาส นวมทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายปรมัตถ์ เบ็ญจธรรมรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงพรรณภัทร บุษบก

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ บัญญัติทัศนัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงพัณญาเนศ เดชกำเหนิด

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงจิตรสินี สีโท

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงปณฑิตา วัลย์ศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงทอปด ยังรอด

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงกชกร อู่อ่อน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงสรัญญา วงศ์ชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงรสิตา รุ่งฤทธิเดช

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายธีราธร อุษาสิริ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงดวงกมล อยู่สวัสดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงภาวิตา ดุษฎี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงลักษิกาน์ บุญเจริญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศักดิหิรัญรัตน์

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงปพิชญา กลินแก้ว

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๓ / ๑๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงภูษณิศา ภัณฑารักษ์สกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงชลธิชา โกมลชาติ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายพงษ์อนันต์ แพทย์จะเกร็ง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายเมธัส กอนสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายสิรภพ พรอำนวยผล

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ กิตติศักดินาวิน

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ พฤทธิพัฒนพงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงมีสุข โหรวิชิต

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงอณัญญา ยอแสงรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงสุชานาฏ วรรณจีระ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงรมิดา ไทรย้อย

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ภมร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงณิชา เสริมชัยวงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายปณณวิชญ์ ทองคง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงรุจิรัตน์ เอกจรูญ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงกาญจนธัช อาทรสิริรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงศุทธินี

พัฒนกุลสิริโสภณ
๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงภูษณิศา อนุกิตติรัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงจณิสตา ธรรมบรรจง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงธัญจิรา อุดมโภชน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงสิริกร ครุฑวัฒนา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายพูลธวัช โกวิทานนท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม วัดปอมแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายธนพล พวงเขียว

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายอัครวัฒน์ กลินทอง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงอรณิชา พลแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงปญญาพร เนตรสว่าง

๐๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงธนาภา ดวงแข

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายธเนตร สอนสัง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายณัฐชนน มีคล้าย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ถิราภินันท์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุจิตศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายอนุวัฒน์ พยุง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงพันพะษา เงินวิลัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ แสงภู่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงมุธิตา จินดา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดท้ายหาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๔ / ๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายธีรภัทร ฉิมพัด

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงศศิธร สุขเกษม

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงรวิศรา อินพยม

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงนำทิพย์ คชรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงสุภาพร กลันประเสริฐ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงจิดาภา ปานประทีป

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายปกรณ์ ปนขุนทศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงครองขวัญ เหมือนพิมพ์ทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายปญญา พลวงค์ษา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายวุฒิพงศ์ ปยะกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา สกุลเตีย

๐๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงญาดารัตน์ รัตนกูล

๒๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ มานะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงจารุวรรณ กระต่ายเทศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงมลฤดี ฟูกลิน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงจิดาภา สุขนารถ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงนำหวาน เมาะลำไย

๐๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส  

สส ๒๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงมนัญชยา จันทร์ประสิทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดพวงมาลัย  

สส ๒๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายพชรพล เทียงแท้

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดพวงมาลัย  

สส ๒๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายยุทธนันท์ ถกลโยธิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดพวงมาลัย  

สส ๒๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายธนภัทร เวชการ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดพวงมาลัย  

สส ๒๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงสุชาดา สดคง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดพวงมาลัย  

สส ๒๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงบุปผา พรหมแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดพวงมาลัย  

สส ๒๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงนิสา ฉินนิด

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดพวงมาลัย  

สส ๒๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงสุธาสินี พริงจำรัส

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดพวงมาลัย  

สส ๒๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงไอลดา ลิมสกุล

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดพวงมาลัย  

สส ๒๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงรสสุคนธ์ หลักทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดพวงมาลัย  

สส ๒๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงพัชราภา เมทนีชวลิต

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดพวงมาลัย  

สส ๒๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายพิพัฒน์ ชาญมนูญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดพวงมาลัย  

สส ๒๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงสุธีรา สุกิตติวัฒนา

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดวชิรคาม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายอนุรักษ์ ลิบลับ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดวชิรคาม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายเบญจา พร้อมจะบก

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดวชิรคาม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายพรเทพ แสงสุวรรณ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดวชิรคาม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายสรวิศ นาครักษา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดวชิรคาม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงอรวี พุ่มพวง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดวชิรคาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๕ / ๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงอารีย์ งิวลาย

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดวชิรคาม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายศุภณัฐ พรหมบัว

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดวชิรคาม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงจุฑาพร คชรัตน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดวชิรคาม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงนันทพร เกตุคลองเขิน

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดวชิรคาม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงปณัฐนันท์ ศรีนวล

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดวชิรคาม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงชุติมา ศรนรินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

วัดวชิรคาม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงธนาภรณ์ โพธิสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงระวีวรรณ บุญประเสริฐ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงนฤมล เกร็จจุ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายเกรียงไกร รอดทะยอย

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายระพีวิทย์ ทนงตน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงนิศา สีคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายกิตติวุฒิ ศรีนาค

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายศักดิณรงค์

์

เบ้าเหนียว
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)

วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายศตวรรษ สระบัว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายสิริวัฒน์ ทัศนิยม

๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายทีฆาวุฒิ สร้อยศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายวรวิชญ์ ธนิกกุล

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายจตุภัทร อัมมาร

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงพรพิมล เซ็งจูกี

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงพิริยกร ดิษแพร

๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายอภิวิชญ์ อรุณรักษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายเสรี มาลัยศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายจีระภัทร์ เฮ่งดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
วัดบางแก้ว  

สส ๒๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงมะลิ พม่า

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายโยเท่ ท่ามอญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายชัยมงคล งามประเสริฐ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายพิสิษฐ์ ดุษฎีวนิช

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงปุณยนุช นุใหม่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงณุจิรา คงรักษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงกมลชนก ศิริเทศ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายผดุงเกียรติ เทศทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายมงคล กลานสกุล

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายคาล หม่องหาน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงนพมาศ รุ่งเจริญพร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๖ / ๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ จิตร์บรรจง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ มูลมงคล

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงปริพัตร ว่าวกำเหนิด

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงดาว ชาวบ้านมอญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงดุ๊กดิก

๊

ฟอมงาน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงปนัดดา โพธิคง

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายต้นศิริ เปรุนาวิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงนันธิดา แจบ้านเกาะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงธนัชพร โหมดตาด

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายเดชาวัต พ้นภัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทร์ณรงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงบุษญา สวนกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงพัชรา สุทวา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงอภิชญา ตนภู

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงพิชญธิดา แผนคู้

๐๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงสุรีรัตน์ กลินหวล

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงกชกร พัฒนะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

วัดคู้สนามจันทร์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงเขมจิรา นามบุตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงอริสรา อาวะศรี

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร สุวรส

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายศุภกร พุ่มด้วง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงอุบลวรรณ ภมร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงอารียา หมันมณี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงกนกพร พวงพลอย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงปวันพัสตร์ ภมร

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สังข์แก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงวรรณพร เทศสมบูรณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายณัฐชนน เก่งสกุล

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายธีรเทพ โตเหมือน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงกนกวรรณ อุปดิษฐ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายธนาวุฒิ กุลทับ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที 70)

่

วัดโรงธรรม  

สส ๒๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงนีเนเว่ ราชพงษ์

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ วัดใหญ่  

สส ๒๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายธิรภาพ อุบลแย้ม

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข วัดจันทร์เจริญสุข  

สส ๒๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายณภัทร บัวบาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข วัดจันทร์เจริญสุข  

สส ๒๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงพลอยวรีย์ ชืนรัมย์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข วัดจันทร์เจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๗ / ๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงภัทรธิดา กุมภาพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงมินญาดา ณ บางช้าง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมสถิติวราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

์

วัดธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายชิติพัทธ์ เข็มจรูญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

สมไทย
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายชาเย็น -

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงพลอยมณี วิริยะพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงสุภัสสรา คชรัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงหญิง -

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายกฤษฎา ศรีสมบัติ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายธนกฤษ สุขสมบัติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายฐานพัฒน์ ปญญาเทียง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายธีรพงศ์ กิตติราษฏร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงศุภิสรา

ตันติวิริยะไพบูลย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) วัดท้ายหาด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ห้องสวัสดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)

วัดนางพิมพ์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงนวรัตน์ งามเชิด

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)

วัดนางพิมพ์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายวายุ วงค์เจริญ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)

วัดนางพิมพ์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงสุรัมภา สุขประเสริฐ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)

วัดนางพิมพ์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงธันยา สุขประเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)

วัดนางพิมพ์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ ทรัพย์เอกปชชา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)

วัดนางพิมพ์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายภูมริน สินเจริญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)

วัดนางพิมพ์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายภูวนาถ ล้อมพงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ)

์

วัดบางขันแตก  

สส ๒๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายภูวนัตถ์ เพ็งไทย

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ)

์

วัดบางขันแตก  

สส ๒๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงไผ่สีทอง แสงภู

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ)

์

วัดบางขันแตก  

สส ๒๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงสุภาพร มงคลกลิน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ)

์

วัดบางขันแตก  

สส ๒๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงพรรณโสภา บุตรอ้น

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ)

์

วัดบางขันแตก  

สส ๒๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงพรชนก สุขเมือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ)

์

วัดบางขันแตก  

สส ๒๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงสุธิดา พยัฆศิริ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ)

์

วัดบางขันแตก  

สส ๒๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงนฤพร มาฆะสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)

วัดน้อยแสงจันทร์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงศศิกานต์ อินทร์พันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)

วัดน้อยแสงจันทร์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงนิภาวรรณ พลอยขาว

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)

วัดน้อยแสงจันทร์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายธนสิน สมประสงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)

วัดน้อยแสงจันทร์  

สส ๒๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายศุภณัฐ ศรีกำเหนิด ๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
วัดปากลัด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ ฉันทานุลักษณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
วัดปากลัด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงฐิติพร แสงอาทิตย์ ๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
วัดปากลัด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงเบญญาภา สังข์โกมล ๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
วัดปากลัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๘ / ๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงอรวรรณ เกตุไชโย

๑๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
วัดปากลัด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงอภิสุตา เจริญผล

๒๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
วัดปากลัด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย กลมเกลียว ๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
วัดปากลัด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายสิริชัย มีสุข

๒๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
วัดปากลัด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายไพภพ ดีเวียง

๒๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
วัดปากลัด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงพรพนา บัวพุฒ

๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
วัดปากลัด  

สส ๒๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงธนพร แสงอาทิตย์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงจิรัชยา สระบัว

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงปณฑิกา สงค์ประเสริฐ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายนทมลกาน โตแดง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายธีร์ธวัช เชยเดช

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงวธิดา นิยมเวช

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแก้ว วัดสวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๕๖๐/๐๒๘๒
นายสมชาย วิเวกวรรณ

๒๘/๔/๒๕๐๙
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๘๓
นายอรินทร์ เชาวนภูติ

๒๖/๕/๒๕๑๑
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๘๔
นายสุรสิทธิ

์

จริยานันทพงศ์ ๗/๕/๒๕๑๕ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๘๕
นายศุภกิจฑล เผือกภมร

๒๕/๕/๒๕๑๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๘๖
นายพากร แก้วสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๘๗
นายปยะพล สัตบุศ

๒๑/๑/๒๕๑๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๘๘
นายสรพงษ์ ทับทอง

๑๗/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๘๙
นายคมสัน ชินรัมย์

๒๗/๖/๒๕๒๐
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๙๐
นายนิสิต อินทรสุวรรณ ๘/๕/๒๕๒๑ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๙๑
นายอานัติ เจียวท่าไม้ ๖/๔/๒๕๒๒ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๙๒
นายสุธิเนศ คล้ายสี

๑๔/๕/๒๕๒๒
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๙๓
นายสมพร สัญญเดช

๒๓/๘/๒๕๒๒
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๙๔
นายวีระวุฒิ สวัสดี

๓๐/๗/๒๕๒๒
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๙๕
นายเอกชัย นิลน้อย

๒๒/๗/๒๕๒๓
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๙๖
นายเรวัตร สิทธิการ

๒๓/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๙๗
นายสุรเชษฐ แก้วใส่คู ๘/๖/๒๕๒๓ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๙๘
นายพงศทัต วิสุทธินาพฤกษ์

๒๗/๓/๒๕๒๓
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๒๙๙
นายจิรภัทร์ ทับเถือน

่

๑๔/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๐๐
นายวีระยุทธ หมัดสมบูรณ์

๑๕/๓/๒๕๒๓
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๐๑
นายภาคภูมิ อำมฤต

๑/๑๒/๒๕๒๒
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๐๒
นายโชคชัย มาลัยศรี ๒/๑/๒๕๒๔ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๐๓
นายสัมพันธ์ พูลสุวรรณ

๑๘/๘/๒๕๒๔
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๐๔
นายบัณฑิต อินทรศร

๒๕/๓/๒๕๒๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๙ / ๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๓๐๕
นายสมบูรณ์ มิตรทอง

๒๙/๔/๒๕๒๖
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๐๖
นายเปรม เชยเปลียน

่

๒๓/๙/๒๕๒๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๐๗
นายเฉลิมพล เจริญราศรี ๗/๘/๒๕๒๖ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๐๘
นายอาทิตย์ บ่ายประเสริฐ ๕/๘/๒๕๒๗ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๐๙
นายอภิเชษฐ บุตรพัน ๘/๕/๒๕๒๗ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๑๐
นายวัฒนา แซ่หนึง ๓/๖/๒๕๒๗ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๑๑
นายสายชล รัตนเบย

๒๘/๘/๒๕๒๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๑๒
นายกิจวัตร ใสสุทธิ

์

๑๘/๔/๒๕๒๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๑๓
นายโฆษิต เงินวดี

๑๒/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๑๔
นายเสวย บำรุงเพ็ชร

๑๙/๙/๒๕๒๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๑๕
นายพิจิตร แสงกฤษ

๒๕/๕/๒๕๒๙
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๑๖
นายภูวดล ฟกแฟง

๒๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๑๗
นายกนก เกียรติพงสา ๗/๘/๒๕๓๐ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๑๘
นายเจตนา บุญอินทร์ส่ง ๗/๕/๒๕๓๐ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๑๙
นายอริยันต์ พุทธฉันท์ ๔/๒/๒๕๓๑ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๒๐
นายนาวิน ลอยอากาศ ๒/๖/๒๕๓๒ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๒๑
นายสันติสุข จันทร์อ่อน

๒๕/๘/๒๕๓๒
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๒๒
นายปรัชญา จันทรโต

๒๙/๓/๒๕๓๓
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๒๓
นายชาตรี บุญกอง

๑๘/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๒๔
นายอภิรักษ์ พันธ์เณร

๒๓/๖/๒๕๓๓
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๒๕
นายวัชระ สุริแสง

๑๒/๘/๒๕๓๓
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๒๖
นายสุธน ปนประวัติ

๒๖/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๒๗
นายจิรวัฒน์ วจนะสิริวรรณ ๒/๙/๒๕๓๔ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๒๘
นายภุชงค์ จันทร์ทโชติ

๑๗/๖/๒๕๓๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๒๙
นายสมพร สัมพันธ์

๒๑/๖/๒๕๓๕
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๓๐
นายอิทธิวัฒน์ บุญประเสริฐ ๙/๙/๒๕๓๕ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๓๑
นายธนวัต ดาวเรือง

๑๔/๙/๒๕๓๖
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๓๒
นายสุทธิพงษ์ ฤทธิศรี

์

๑๖/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๓๓
นายอดิศักดิ

์

พุ่มมะรินทร์ ๙/๑/๒๕๓๗ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๓๔
นายสุธี สุขสาคร

๒๕/๒/๒๕๓๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๓๕
นายวันเฉลิม แซ่โค้ว

๘/๑๑/๒๕๓๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๓๖
นายอนุชา เปรมประมล

๒๔/๗/๒๕๓๙
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๓๗
นายเตชพัฒน์ จงแพ

๑๕/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๓๘
นายปรมัตถ์ ศิริสุวรรณ

๑๙/๒/๒๕๓๙
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๓๙
นายอดิศร ติดลอย

๒๓/๑/๒๕๓๙
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๐ / ๑๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๓๔๐
นางสาวกมลชนก เตียวสกุล ๓/๔/๒๕๓๘ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๔๑
นางสาวนภาพร พุ่มพวง

๓๑/๘/๒๕๓๘
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๔๒
นางสาวหนึงฤทัย

่

รัตนทับทิม ๑/๑/๒๕๓๘ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๔๓
นางสาวปณัฐชา ไกยะชน

๒๔/๒/๒๕๓๗
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๔๔
นางสาวอมรินทร์ ธรรมสวัสดิ

์

๓/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๔๕
นางสาวศุวิภา ธรรมกิจพานิช

๒/๑๒/๒๕๓๒
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๔๖
นางสาวนิภาพร ไชโย

๔/๑๒/๒๕๓๒
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๔๗
นางสาวสุวรรณ แช่มมันคง

่

๑๓/๔/๒๕๓๒
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๔๘
นางสาวศรินธร แซ่ซิม

้

๒๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๔๙
นางสาวจิระพร ศรีเพ็ชร

๑๖/๖/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๕๐
นางสาวเกศริน กิจรักษา ๖/๙/๒๕๒๘ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๕๑
นางสาวสุนีย์ พลายภู่ ๘/๒/๒๕๒๖ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๕๒
นางสาวทัศษิณา เทียมประเสริฐ

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๕๓
นางสาววันเพ็ญ ประทับ

๑๖/๕/๒๕๑๙
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๕๔
นางสาวดวงพร จันทร์เทศนา

๑๕/๖/๒๕๑๖
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๕๕
นางสาววรรณพร แก้วเม้า

๑๔/๓/๒๕๑๓
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๕๖
นางสาวถนอม จันทร์ประสิทธ์

๒๔/๑๒/๒๔๘๖

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายเจษฎา ดำหริกล้า

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ ยิมแต้

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงภัสสร ใจดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงปาจรีย์ ถมยา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงมัณฑิรา งามแม้น

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงอริสา จันทร์ขำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายอภิเดช ศรีนาราง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงสิริกร นาคทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายณัฐนนท์ อุ่นใจ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายชัยกมล พราหมณ์รักษา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายนันท์พงศ์ ผิวจันทร์สด

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายนันทวัฒน์ ประดิษฐ์สอน

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายนพรัตน์ เรืองสิทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงชมพูนุช โมด่านจาก

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงรวิพร ปนทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงมินตรา สังข์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงศศิธร บุญกร

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๑ / ๑๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงสิริกร สว่างศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงสุทธิดา สิทธิขำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายชนิตพล แสงจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ พุ่มพร

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายนิพิฐพนธ์ เหมือนทองแท้

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายสุรกกฤษ พร้อมมูล

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายอนาวิน คล้ายพันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงศลิษา อยู่สุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายเทพนิมิตร มาฆะสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายธนภรณ์ สว่างศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดเปง วัดลาดเปง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายอานุภาพ ดวงแย้ม

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายกฤษกร พึงสงฆ์

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงผกาวรรณ ธรรมรงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงอมลวรรณ ศิริ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทามิ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงจิราภา วัฒนา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายพงษ์พัฒน์ กำเหนิดอุย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายฐิติพันธ์ พวงวาสนา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุษบงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ศรีแถลง

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายขจรศักดิ

์

สังข์อนันต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายนันทพงศ์ ภมร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายณัฐพล สังข์อนันต์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายธนวัฒน์ สายสุนีย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายสราวุฒิ เอมโอฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ คุณพระรักษา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายธนินทร ทองประสงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงอนัญญา มุขดาวัลย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงจุฑามาศ น่วมด้วง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงวรัญญา พงษ์ทวี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ กรณีสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายนภัสกร ทับทิมล้อม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายกรวินท์ ศรีคำสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายธนวินท์ จงจิตเจริญยนต์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายสิทธิพล ปรีชาศิลป

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๒ / ๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายสุธี สรุปราษฏร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายอัศวริณ อังสุพ่วง

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายภูเดช ศรีโหร

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายวรรณชนะ วัฒนา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายนพดล ตรีสุวรรณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายขจรเกียรติ แสงสาคร

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายอภินันท์ อนันทศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายสหภัทร เข็มกำเหนิด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายภานุพงค์ ภักดีอภินันท์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายพีรวัฒน์ แผนคู้

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายรภีภัทร อยู่ยงค์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายจักริน ภมร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายวีรพรรดิ

์

แสงดิษฐ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงนิชานันท์ เข็มกำเหนิด

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงชนัญชิดา สังข์อนันต์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงสุธิวรรณ ศิริ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สายคง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงพลอยบุษยา สังข์มณี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงอุดมพร เย็นอยู่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงเขมิกา สุวรรณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายนวดล เข็มกำเหนิด

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายเอนก เข็มกำเหนิด

๒๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงจอมขวัญ จงภักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายสหรัฐ ไตรญาณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงกรกมล บริบูรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงศรัณย์พร รุ่งแสงเงิน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายไชยยะ แผนคู้

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงจิตตมาส ชาวนาปา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงอิสริยา จูมศรีราช

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานมัจฉา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายปฏิภาน นพคุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) วัดดาวโด่ง  

สส ๒๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงณัฐพร สนองสินธุ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ วัดแก้วเจริญ  

สส ๒๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายโยธิน น่วมนา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ วัดแก้วเจริญ  

สส ๒๕๖๐/๐๔๔๓ เด็กชายสุทธิประพันธ์

์

พึงน้อย

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ วัดแก้วเจริญ  

สส ๒๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงบุปผา เจริญดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ วัดแก้วเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๓ / ๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายสุภัทรชัย แสงนาค

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขายีสาร(ประมุขเวชกิจ)

่

วัดเขายีสาร

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายณัฐพนธ์ นามสอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขายีสาร(ประมุขเวชกิจ)

่

วัดเขายีสาร

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายกฤษฎา กายปกษ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขายีสาร(ประมุขเวชกิจ)

่

วัดเขายีสาร

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงอนรรฆวี เมืองนุช

๑๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขายีสาร(ประมุขเวชกิจ)

่

วัดเขายีสาร

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงญาณี สาสมบุญ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขายีสาร(ประมุขเวชกิจ)

่

วัดเขายีสาร

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา โชคอำนวย

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สหธนสมบูรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายธีรเชษฐ์ สิงห์จันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) วัดโคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ อ้อกลาง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงเกษรา โพธิชัย

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายธนวัฒน์ เลิศสุวรรณ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงวันวิสา ปานมา

๑๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายวรัมพร เนยเอียม

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายธีรภัทร บุญแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายธีรภัทร์ แก้วมรกฎ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ มณีวงค์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงศศิภา รัตนะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญธรรม

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงพัชรี สมใจ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงดาราณา อรุณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงขัตติยา ผาไธสงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงอัญชนก แก้วก้อน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงศศิวิมล อารมย์น้อย

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงปาลิตา แก่นจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงกมลชนก กองเผือก

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายภัควงศ์ เลียนพู

๐๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงกนกวรรณ งามสง่า

๒๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงอัญชนา พริมพราย

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงดวงฤดี ดวงดารารมย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายสุริยน พลพุก

๑๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายพงษ์ศกร ทองอินทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงศิริวรรณ เอียมเมือง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ทองโกมล
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงกิตติมา ขันทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

สส ๒๕๖๐/๐๔๗๙
นางสาวปพิชญา โพธิทองสุข

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

วัดช่องลมวรรณาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๔ / ๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายวัชรพงศ์ ภานุฐิติเศรษฐ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิงประชานุสรณ์)

่

วัดบางกะพ้อม  

สส ๒๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายกิตติพัฒน์ ศรีฤทธิเดช

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิงประชานุสรณ์)

่

วัดบางกะพ้อม  

สส ๒๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายวรากร เกษเกษา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิงประชานุสรณ์)

่

วัดบางกะพ้อม  

สส ๒๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายอภิชาติ ศิริโวหาร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิงประชานุสรณ์)

่

วัดบางกะพ้อม  

สส ๒๕๖๐/๐๔๘๔
นายคุณาธิป นาวาทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิงประชานุสรณ์)

่

วัดบางกะพ้อม  

สส ๒๕๖๐/๐๔๘๕
นายวัชรพงษ์ มหาตมัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิงประชานุสรณ์)

่

วัดบางกะพ้อม  

สส ๒๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงอรกัญญา นาคยงค์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางลีใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงพรพิมล แก้วไทรหาญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางนางลีใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงนฤมล ปานช่อ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางนางลีใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงณิชกานต์ ปานวัฒนะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางนางลีใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงธมลวรรณ ด่านสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางนางลีใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงกันยากร กลินอภัย

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนางลีใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

่

วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายภัทรพล เนตรอนันต์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายพันธกานต์ แก้วพินิจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายภูผา แสงอรุณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุกูลวิทยา วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายสิรภพ สันติพิทักษ์วงศ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุกูลวิทยา วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สุวรรณน้อย

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุกูลวิทยา วัดบางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงวารุณี วงษ์เอียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงสุนันท์ทา น้อมเจริญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงขนิษฐา นวมนาคะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายอานนท์ รุ่งเรือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายดุษฎี ปญญางาม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายดนัย บัวกรด

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายทรงยศ กลินอภัย

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายนัฐภูมิ สีดำ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงณัฐวดี ทอนอัมพร

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายธราธิป นิยมเวช

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายยศกร ภักประดิษฐ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายพงษ์พิริยะ ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงพิมลรัตน์ สุวรรณคร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงพิยดา สมรวย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงวิยดา ขาวสว่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงจุฑาพร เพ็งอุดม

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดอินทาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงนพิน อ่วมทับ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดอินทาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงสุคนธา หนูสูงเนิน

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๕ / ๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๕๑๕
นายสิทธิโชค ช่อชูศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดอินทาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายธนโชติ สิทธิประสงค์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)

วัดแก่นจันทน์เจริญ  

สส ๒๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายศุภกร น้อยอยู่นิตย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)

วัดแก่นจันทน์เจริญ  

สส ๒๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงเมย์วดี -

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย วัดเจริญสุขาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงสิริกร เอี่ยมสะอาด

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย วัดเจริญสุขาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายคนิรุทธ์ เอียมสะอาด

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย วัดเจริญสุขาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงชมพูนุช ชัยวิชิต

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย วัดเจริญสุขาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๒๒
นายสมหวัง ขวัญใจ

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย วัดเจริญสุขาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๒๓
นายเลิศชัย -

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย วัดเจริญสุขาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๒๔
นางสาวอุษณีย์ บุญทีฆ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย วัดเจริญสุขาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๒๕
นายอริญธ์ บุญรัตน์ชัยพร

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย วัดเจริญสุขาราม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงวรรณิศา เพชรมณี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายธนากร แก่นจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๒๘
นายคุณวุฒิ อมรภักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายจิรายุทธ รัตนรุ่งเรือง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายสิทธิพร อิมแก้ว

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงปรัชญา จันทนะโสตถิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงบุตรธิดา แซ่ฮ้อ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายปยะราช ถะเกิงสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายภาคิน ไทยทรงธรรม

๑๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงนันทวัน บุญเรือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงศศิประภา ศุภสินมงคลชัย

๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงพรประภา รัตนรุ่งเรือง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายมนตรี ธนิกกุล

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายภานุมาศ นิสัยสม

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายภานุพงค์ นิสัยสม

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงสกลวรรณ นาคจู

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงอัชฎาพร เชียงสกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายธรรมวิทย์ ธนัตถ์วรชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุญเกิด

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงกันยารัตน์ จึงสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า วัดดอนมะโนรา  

สส ๒๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงจารุภา แก้วกระจ่าง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงศศิชา พุ่มสะอาด

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
วัดบางน้อย  

สส ๒๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงประภาวิมล นิลเล็ก

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)

วัดบางน้อย  

สส ๒๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายกฤษฎา นาคผจญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลวิสุทธิ วัดบางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๖ / ๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงวิชชูภรณ์ มันทวิถี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลวิสุทธิ วัดบางใหญ่  

สส ๒๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายประเสริฐ ลิมมุกดาเดช

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลวิสุทธิ วัดบางใหญ่  

สส ๒๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายธนกร ประเสริฐสม

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิสุทธิ วัดโพธิงาม

์

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายรุ่งโรจน์ ทับทิม

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลวิสุทธิ วัดโพธิงาม

์

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงปลายฝน ปานวงค์ศา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) วัดช่องลม  

สส ๒๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายกิตติวัฒน์ สะอุบล

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงกมลวรรณ เอียวพันธ์

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา เจียมกุล

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงดารุณี กบิลราช

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงธนัชพร รักษาสุรสาร

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงปานตะวัน อ่อนแสง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงรัชนีกร นามศิริ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงศิริขวัญ เนียมรัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงสุภัสสร เทียนประเสริฐ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ มีประเสริฐ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงอรทัย คเชนทร

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายกฤษฎา กลินประสม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วรรณกี

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ม่วงบุญมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขลักษณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์จันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายธนภพ เกือกูล

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายรัฐกานต์ จันทรโก๊ะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายวัชรากร สุขเกษม

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายอติเทพ สุดถนอม

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงเกวลิน เนตรสกุลณี

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สอนศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงนฤมณ ราษฎร์ธนสกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงนำทิพย์ นิยะมะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงปาริชาติ พหลสิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงพรทิพย์ สุวรรณนุช

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงพัชรี ปานเมือง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงมณีนุช ธรรมสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ พันธุ์มาปภา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงวรรณทนา ธรรมสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๗ / ๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงอรวรรณ คเชนทร

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายธนากร นิลวาส

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายภานุพงศ์ อ่วมเศรษฐี

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายสาธิต ธนิกกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงณัฐจนันท์ เจริญพล

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงอรุณทิพย์ รอดสุธา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

 

สส ๒๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงศรัญญา อรุณรักษา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)
วัดมณีสรรค์  

สส ๒๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงเกวลิน ธนิกกุล

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)
วัดมณีสรรค์  

สส ๒๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายสายชล อยู่เชือ

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงรุ่งนภา หอมแก่นจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงรุจิราภรณ์ จตุสัตถาพร

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงอัจฉรี สาสนะกูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงปวริศา เอมโกษา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงมณินทร จิตรสมุทร

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงวชิรญา หงษ์อนันต์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงสุวพัชร แสงสนธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายนรินชัย จันทร์ขำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงจิราวรรณ โชคไพศาลนุกูล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงชรินรัตน์ ทองเปยม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงญาณิศา สีตุ่น

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงกัลยาณี บุญยทัศนีย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายสวราชย์ เกียรติคุณ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงปณิดา กวางไพร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงกมลชนก เชยยิม

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงฑิตฐิตา โพธิประเสริฐ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงณัฏฐา อาภรณ์แม่กลอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงสุภนิดา เล็กนามณรงค์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายฐปกรณ์ สำเภาทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายประวันวิทย์ ภู่เงิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายกัญษณน โพธิสุธา

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงจิราพัชร แพทย์ประสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงณิชา ไชยรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงธนภรณ์ นุชพิทักษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงธิติสุดา ศรีสุจริตกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงปนัดดา มาตรปญญา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๘ / ๑๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงประภัสสร สมศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงเปรมวิกา อัมพรวุฒิชัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงพิยดา จำปาศักดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ติลาลัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงอรวรรณ ภัทรผดุง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๒๕
นางสาวภัควิภา ฉันทรัตนโชค

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๒๖
นางสาวญาณิศา เรืองศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๒๗
นางสาวสุุพรรณิการ์ แก้วทับทิม

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๒๘
นางสาวสุพรรษา ดิษยวนิช

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๒๙
นางสาวกัญญาณัฐ นินทะสิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๓๐
นางสาวณัฐธิดา สายพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๓๑
นางสาวพัชรภา เพ็ชร์พุ่ม

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๓๒
นางสาวสุนีย์ เอียมอำไพ

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๓๓
นางสาวสุมนรัตน์ เหลืองอร่าม

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๓๔
นางสาวอภิชญา เจริญสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๓๕
นางสาวอภิสรา พันธเสน

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๓๖
นางสาวนิสารัตน์ บูรณะโอสถ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๓๗
นายจิรายุ เทศทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๓๘
นางสาวศิรประภา ขุมทรัพย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๓๙
นายคณิน รักเกียรติสกุล

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๔๐
นางสาวอัญมณี อินทร์ถา

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๔๑
นางสาววงศ์ชนก อยู่ตระกูล

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

สส ๒๕๖๐/๐๖๔๒
นางสาวณิชกานต์ กิจเจริญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถาวรานุกูล วัดเพชรสมุทร  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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