
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑๐,๗๓๐ คน ขาดสอบ ๖๗ คน คงสอบ ๑๐,๖๖๓ คน สอบได้ ๖,๔๕๐ คน สอบตก ๔,๒๑๓ คน (๖๐.๔๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๐๐๑
นายสุธากร หิรัญพัฒนกุล

๐๖/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๐๒
นายนุกูล เอียมกลำ

่

๑๐/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๐๓
นายพรพจน์ โตอ่อน

๑๙/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๐๔
นายสมเจตน์ ทรัพย์มาก

๒๘/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๐๕
นายสุพจน์ สาครทิพย์

๑๐/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๐๖
นายสุภโชค ศิลา

๐๖/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๐๗
นายนิด ยืนนาน

๑๙/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๐๘
นายวิเชียร เกตุทอง

๑๓/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๐๙
นายดำรงเดช แฟมคลองขอม

๐๙/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๑๐
นายสุพจน์ สายแสง

๑๙/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๑๑
นายทรงศักดิ

์

กางเกตุ
๒๔/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๑๒
นายเบญจรงค์ นุ่มศรี

๒๐/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๑๓
นายนิรันดร์ เกิดเกษม

๐๘/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๑๔
นายราชศักดิ

์

ภุมมกาญจน
๐๗/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๑๕
นายธีรพงษ์ อินทร์นิม

่

๑๖/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๑๖
นายจักรเพชร มันถาวรวงศ์

่

๒๑/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๑๗
นายธีรพล พวงเกษม

๒๗/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๑๘
นายอุดมศักดิ

์

แหล่งวัฒนา
๐๖/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๑๙
นายคณาวัฒน์ กลินสุบรรณ

่

๒๔/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๒๐
นายพงศธร บุญเฟอง

๑๔/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๒๑
นายภูชิต คิดประเสริฐ

๑๗/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๒๒
นายเสรี เทพรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๒๓
นายสุพรชัย บุญกัน

๑๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๒๔
นายชานนท์ ประภาวงศ์

๐๔/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๐๒๕
นายคงเกษม ใบมณฑา

๑๓/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๒๖
นายเจนณรงค์ ประไพร

๑๕/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๒๗
นายนิฑิวัฒน์ ช้างทอง

๐๓/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๒๘
นายธันวา เติมประชุม

๐๗/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๒๙
นายเกียรติศักดิ

์

แสงนภา
๒๑/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๓๐
นายดนัย จ้อยน้อย

๑๖/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๓๑
นายอนุชา ยิงยวด

่

๒๑/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๓๒
นายมงคล กลายไพร

๒๐/๐๗/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๓๓
นายสมปรัช ดาวเรือง

๑๕/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๓๔
นายสามารถ ปกเคเต

๑๓/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๓๕
นายปรีชา มาเกิดพะเนา

๑๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๓๖
นายกฤษณะ ศิรินทร์

๐๗/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๓๗
นายยุทธนา นิโกรัมย์

๐๖/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๓๘
นายกฤษดา ทาระพิมพ์

๒๘/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๓๙
นายเมธี ถ่อเงิน

๒๘/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๔๐
นายวิทยา ลาภภิญโญ

๒๐/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๔๑
นายวิทวัฒน์ อุ่นเมือง

๐๔/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๔๒
นายนัทยา ไชยศร

๒๓/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๔๓
นายวราวุฒิ สาลีอาจ

๑๔/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๔๔
นายสุทิน ดำพลงาม

๐๘/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๔๕
นายเสกสรร แก้วคำจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๔๖
นายนิรันทร์ อุดมวงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๔๗
นายคำมา มะละ

๐๙/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๔๘
นายธวัชชัย ใจเทียง

่

๐๑/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๔๙
นายธนภัทร สมานพันธุ์

๓๐/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๕๐
นายวรพล เทียมผล

๑๙/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๕๑
นายกฤษณะ ชมบุรี

๑๗/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๕๒
นายพรทวี ไชยหงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๕๓
นายอำนาจ แช่มโสภา

๐๗/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๕๔
นายอนันต์ เกิดปอม

๒๑/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๕๕
นายพัสกร วิรำพัน

๑๓/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๕๖
นายนิคม แช่มมี

๑๓/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๕๗
นายสุวัฒน์ พิมพา

๐๔/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๕๘
นายวิโรจน์ ปุจฉาการ

๑๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๕๙
นายชวนัท บุญเกตุ

๒๗/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๐๖๐
นายดุสิต พิชิตเจริญลาภ

๑๒/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๖๑
นายสุชาติ คชภรตรณี

๑๐/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๖๒
นายวงศ์วริศ วัลลภาณุสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๖๓
นายกฤษณะ เกตุจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๖๔
นายธีระศักดิ

์

จันทรางกูล
๐๔/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๖๕
นายชาญชัย ทองแท้

๐๗/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๖๖
นายคณากร กรรณแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๖๗
นายมนตรี ใจตรง

๑๘/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๖๘
นายเสมียน สมดี

๒๖/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๖๙
นายอำนาจ หนูประโคน

๒๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๗๐
นายทศวรรษ นาคทองอินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๗๑
นายอนิรุทธ์ สีโสภา

๑๙/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๗๒
นายวัฒนา หิสกุลณี

๐๔/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๗๓
นายนิคม อินทร์ชู

๐๒/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๗๔
นายกิตติ ทองปาน

๐๗/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๗๕
นายปรัชญา ฉายะยันต์

๒๓/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๗๖
นายไพรวัลย์ มันสุวรรณ

่

๑๙/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๗๗
นายนิพนธ์ ทังเขียว

่

๒๘/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๗๘
นายทวีศักดิ

์

ทองเต็ม
๑๘/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๗๙
นายอภิชาต ทองบ้านเกาะ

๑๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๘๐
นายประณต จับจิต

๑๑/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๘๑
นายชาญยุทธ บุษยง

๐๒/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๘๒
นายภานุพงศ์ ตะกูลสุขศรี

๓๐/๒/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๘๓
นายอัษฎาวุธ ทอนแสง

๑๐/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๘๔
นายนนทชัย คงหอม

๒๐/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๘๕
นายรัตพล คงชาตรี

๑๖/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๘๖
นายณัฐวุฒิ ขำสาคร

๓๐/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๘๗
นายจิรายุ คุ้มเจริญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๘๘
นายปกรณ์ ตำลึงทอง

๒๗/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๘๙
นายทศพร ทองโต

๓๑/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๙๐
นายอภินันท์ อ่วมแจ้ง

๐๖/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๙๑
นายกู้กิติ หวันประวัติ

๐๙/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๙๒
นายชัชวาล บัวพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๙๓
นายศรันธ์ พงษ์ศิริ

๐๕/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๙๔
นายคณิน กาญจนากร

๐๑/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๐๙๕
นายศุภกิจ เติมสายทอง

๐๘/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๙๖
นายเจษฎา ญาสลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๙๗
นายอนุวรรตน์ มาลากุล

๐๕/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๙๘
นายวิรัช เชียงพันธ์มี

๒๙/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๐๙๙
นายนิวัฒน์ โคกชู

๒๘/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๐๐
นายอนันต์ หมันกิจ

่

๐๙/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๐๑
นายวรพงษ์ โปะวัฒนา

๐๑/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๐๒
นายนิทัศน์ โหมดพลาย

๑๙/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๐๓
นายโชคชัย อินกลับ

๐๙/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๐๔
นายอนุกูล พุทธองค์

๑๘/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๐๕
นายอดิเทพ ปาไม้ทอง

๒๙/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๐๖
นายชนานันท์ มันสุวรรณ

่

๐๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๐๗
นายพิชิต สวนสมจิต

๐๓/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๐๘
นายอาเนช อ่อนก้อน

๑๓/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๐๙
นายวาทิต พานทองคำ

๓๐/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๑๐
นายวัชรพล ศรีเพชร

๐๙/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๑๑
นายกฤษดา แหยมอุบล

๓๑/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๑๒
นายเลอสรรค์ ผินกลับ

๒๑/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๑๓
นายสิทธินนท์ จันทร์ทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๑๔
นายศักดิสิทธิ

์ ์

บัวชา
๓๑/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๑๕
นายณัฐพงษ์ รักชาติ

๐๒/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๑๖
นายฐิติวุฒิ จุ้ยขาล

๐๘/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๑๗
นายไพรสนฑ์ บุตรสิทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๑๘
นายอรรถพล ปราบพล

๒๓/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๑๙
นายทศพร ชำนาญ

๒๓/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๒๐
นายวิชัย ชินสีห์

๐๗/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๒๑
นายเรวัติ โพธิบุญมา

๒๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๒๒
นายขวัญชัย ช้อยวิเชียร

๐๔/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๒๓
นายจักรกฤษ บรรเทิงศิลป

๐๖/๐๔/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๒๔
นายณัฐกิตติ

์

แก้วกลำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๒๕
นายยศภัทร ชูวงค์

๒๒/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๒๖
นายศุภสิน สุ่มสม

๒๕/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๒๗
นายสาริศ โตกราน

๒๕/๐๖/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๒๘
นายจาตุรงค์ บุญประเสริฐ

๒๘/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๒๙
นายธนพงษ์ ยศวิไล

๑๑/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๑๓๐
นายอนุรักษ์ จันทะโร

๒๗/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๓๑
นายจตุพร รัตนพร

๓๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๓๒
นายวสันต์ อะหลี

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๓๓
นายพันยา มณีศรี

๑๕/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๓๔
นายประมวล อินทราแสง

๑๖/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๓๕
นายอรรถพล มาลาชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๓๖
นายณรงค์ บางจาก

๐๑/๐๗/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๓๗
นายเอกลักษณ์ ยอดจำรูญ

๑๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๓๘
นายเปรมชัย

ประชาชัยพิพัฒน์
๐๙/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๓๙
นายพรพจน์ บางท่าไม้

๑๘/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๔๐
นายกฤติเดช รัชนีกร

๐๓/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๔๑
นายทนงศักดิ

์

พวงทับทิม
๑๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๔๒
นายสมเดช ศรีวัฒนประยูร

๒๑/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๔๓
นายสำราญ ปนแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๔๔
นายธนากร กันยะกาญจน์

๑๖/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๔๕
นายวีรวุทธิ เดชจินดา

๒๗/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๔๖
นายมนัส เปลียนสันเทียะ

่

๒๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๔๗
นายชัชวาล สิทธิโชคศิริ

๓๐/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๔๘
นายอภิรักษ์ จิตร์ไม่งง

๐๗/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๔๙
นายจิรภัทร โชคบุญญาฤทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๕๐
นายสัญชัย แจ่มเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๕๑
นายอำพล สุนทรชืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๕๒
นายพรชัย พงษ์ศรี

๒๓/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๕๓
นายบุญฤทธิ

์

ประกิจ
๒๖/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๕๔
นายอวยชัย รอดปราณี

๑๒/๐๓/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๕๕
นายธาวิน ศุภวิริยกุล

๐๖/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๕๖
นายทรงยศ เจริญขาว

๐๓/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๕๗
นายไมตรี พางาม

๓๐/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๕๘
นายโสพล อำไพ

๓๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๕๙
นายประพงษ์พัฒน์ นามวงค์

๒๕/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๖๐
นายวิชัย ปจศรี

๑๐/๐๗/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๖๑
นายสันติ จิตรโคตร

๒๔/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๖๒
นายอารมณ์ แก้วขาว

๑๐/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๖๓
นายนิรุทธ์ ดูระยับ

๐๗/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๖๔
นายบุญตา จันมาศ

๑๒/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๑๖๕
นายสุรศักดิ

์

ธรรมคำ

๑๗/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๖๖
นายแก่นจันทร์ นาคศรี

๑๘/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๖๗
นายเรวัฒน์ เนืองทอง

๒๗/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๖๘
นายสุภัสสร พหูพจน์

๑๓/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๖๙
นายไกรสุเมฆ คำภา

๒๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๗๐
นายระพีพันธ์ จันทร์อุทัย

๐๑/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๗๑
นายบุญส่ง วงศ์สนิท

๑๔/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๗๒
นายสุชาติ บัวนาค

๐๙/๐๖/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๗๓
นายเอกรัตน์ กลำมี

๒๕/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๗๔
นายวิทูรย์ ชัยบอน

๑๐/๐๖/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๗๕
นายไพโรจน์ ปานนุ่ม

๐๑/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๗๖
นายภิญโญ ปานนุ่ม

๐๓/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๗๗
นายสมชาติ แซ่เล้า

๑๐/๐๘/๒๕๐๓
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๗๘
นายณรงค์ แก้วระเวง

๒๗/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๗๙
นายประสาน จินดาเรือง

๐๗/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๘๐
นายเดชา ฉำแจ่ม

๑๙/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๘๑
นายรณกร ปานอำพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๘๒
นายทศพล อ่อนอินทร์

๑๒/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๘๓
นายองอาจ จันทศร

๒๔/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๘๔
นายอาคม นุชเสม

๒๖/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๘๕
นายไพโรจน์ อิมศรี

่

๐๒/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๘๖
นายสมพงษ์ สำนักโนน

๑๘/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๘๗
นายพีรพัฒน์ โชติกานต์สหกุล

๒๖/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๘๘
นายสุรินทร์ ปนสุวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๘๙
นายอดิศักดิ

์

เงินประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๙๐
นายนิรันดร์ คลังเจริญ

๓๐/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๙๑
นายศิริศักดิ

์

จันทบาล
๑๓/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๙๒
นายไพโรจน์ กรังพานิช

๐๗/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๙๓
นายนัฐพล น่วมไม้พุ่ม

๒๗/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๙๔
นายศิริวัฒน์ สาตแฟง

๑๓/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๙๕
นายวันชัย นพคุณ

๐๙/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๙๖
นายประเสริฐ แสงอรุณ

๒๙/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๙๗
นายพิเชษฐ์ ทองมโนรา

๒๗/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๙๘
นายวิศิษฐ เสือเดช

๓๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๑๙๙
นายกนกศักดิ

์

จันทอน
๒๖/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๒๐๐
นายบุญเลิศ เสือคลำ

๒๒/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๐๑
นายสมภพ ทองสิมา

๒๑/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๐๒
นายทวิช อุดมโภชน์

๑๘/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๐๓
นายสมหมาย คนเฉลียว

๒๔/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๐๔
นายมานิต มังกรกิม

๐๒/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๐๕
นายพิชัย ไม้เกตุ

๓๑/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๐๖
นายพิทักษ์ สายสาหร่าย

๐๘/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๐๗
นายวัชระ ทองสัน

๒๙/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๐๘
นายสมัย เจริญทรัพย์

๑๐/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๐๙
นายสุเนตร น้อยศิริ

๐๓/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๑๐
นายสมพงษ์ รอดพันหน

๒๒/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๑๑
นายสิทธิศักดิ

์

โคตรบึงแก
๓๑/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๑๒
นายวรวิทย์ เอียวน้าว

้

๑๐/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๑๓
นายต้น งามประดิษฐ์

๑๘/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๑๔
นายปยะ อินสถิตย์

๒๓/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๑๕
นายธีระพงษ์ ทรัพย์อุ่น

๒๖/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๑๖
นายสมัย ทองสลับ

๐๑/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๑๗
นายฆธาวุฒิ พรมพุทธา

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๑๘
นายรุ่ง ขำหนองเต่า

๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๑๙
นายอนันต์ สุพรรณคำ

๑๙/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๒๐
นายพินิจ ม่วงกลม

๑๗/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๒๑
นายเฉลิมพล นนท์ทรัพย์

๑๔/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๒๒
นายยงยุทธ ชีชอบ

๐๔/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๒๓
นายนิกร จันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๒๔
นายอนุรักษ์ ด่อนขำ

๑๒/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๒๕
นายคณิน ตาดหอม

๒๘/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๒๖
นายพิชัย รุ่งเรือง

๑๑/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๒๗
นายธเนศ บุตรฉำ

๓๐/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๒๘
นายอัมรินทร์ อุทัยคาม

๑๒/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๒๙
นายสังคม อินทร์เจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๓๐
นายนครินทร์ ลาวแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๓๑
นายศรราม ปนทำนัก

๒๗/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๓๒
นายธนันศักดิ

์

แววบรรฑิต
๒๕/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๓๓
นางสาวรัชนี ยืนชีวิต

๒๗/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๓๔
นางสาวปนัดดา พรมเอียม

่

๒๔/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๒๓๕
นางสาวดวงกมล โพธิใหญ่

์

๐๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๓๖
นางสาวศรุตยา ปญญาวงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๓๗
นางสาววรรณภา น้อยโสภา

๒๖/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๓๘
นางสาวบัวลอย นำมา

๑๗/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๓๙
นางสาวธนพร ศรีพิพัฒน์

๐๗/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๔๐
นางสาวสุกานดา หมวกผัน

๐๙/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๔๑
นางสาวอนุสรา หมันสีทอง

๒๓/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๔๒
นางสาวเสาวลักษณ์ ช่างคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๔๓
นางสาวณัฐนรีกานต์ สารสูงเนิน

๑๖/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๔๔
นางสาวมยุรา ธรรมวัตร

๑๘/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๔๕
นางสาวไพลิน งามเถือน

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๔๖
นางสาวสุรีรัตน์ สร้อยงาม

๑๘/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๔๗
นางสาวณัฐกาญ เสือปา

๑๐/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๔๘
นางสาวพรพิมล ปาไม้ทอง

๑๘/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๔๙
นางสาวอัญมณี ใจเย็น

๐๙/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๕๐
นางสาวสมควร หินอ่อน

๓๐/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๕๑
นางสาวพนิดา ตระการวาณิช

๐๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๕๒
นางสาวกิตติมา จันทอง

่

๒๒/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๕๓
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง

๑๖/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๕๔
นางสาวสมกลิน

่

บุญทะจิต
๐๕/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๕๕
นางสาวณัฐฐา สวัสดี

๑๕/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๕๖
นางสาววรกาญจน์ รัตนมณี

๒๓/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๕๗
นางสาวอมรรัตน์ รถทอง

๑๒/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๕๘
นางสาวภัทรา ปนอุดม

๑๐/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๕๙
นางสาวนิภา สุขประเสริฐ

๐๒/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๖๐
นางสาวเพียงพิศ แก้วแต้ม

๓๐/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๖๑
นางสาวเนตรทราย อาจจงรักษ์

๒๐/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๖๒
นางสาวสกุลรัตน์ ทองจับ

๑๗/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๖๓
นางสาวพริมเพรา

้

ศิลปชัย
๑๒/๐๓/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๖๔
นางสาวเนริสสา ตามใจ

๑๒/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๖๕
นางสาวอุไร ภูมิชัย

๑๓/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๖๖
นางสาวราตรี เล็กคุณา

๒๒/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๖๗
นางสาววรรณา สิริวัน

๒๖/๐๗/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๖๘
นางสาวสรัญญา รอดบุญเกิด

๑๐/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๖๙
นางสาวทวีพร ประเสริฐ

๑๑/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๒๗๐
นางสาวนิศา แก้วฉาย

๐๖/๐๔/๒๕๐๓
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๗๑
นางสาวมิลตา พันเทศ

๑๘/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๗๒
นางสาวกัลยรัตน์ เครือวัลย์

๓๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๗๓
นางสาวสายฝน คงมาก

๒๐/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๗๔
นางสาวพัชรีย์ แตงเกตุ

๑๙/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๗๕
นางสาวศันสนีย์ แก่นแดง

๒๐/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๗๖
นางสาวเนาวะรัตน์ คอนเอม

๒๖/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๗๗
นางสาวกำไร บุตรคลี

่

๐๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๗๘
นางสาวสิริพร แซ่ฉิม

๒๙/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๗๙
นางสาวจงรักษ์ ตีจ๊ะ

๑๗/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๘๐
นางสาวกรรณิการ์ เจียมประสูตร์

๒๒/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๘๑
นางสาวสุนิสา สายสว่าง

๑๔/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๘๒
นางสาวนัทธมน พุทธแนวนุช

๐๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๘๓
นางสาวปุณยนุช อาจารสุทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๘๔
นางสาวเบญญทิพย์ บุญโสพิศ

๑๕/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๘๕
นางสาวกชนันท์ เทศปลืม

้

๒๗/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๘๖
นางสาวเบญจพร กีเจริญ

่

๒๘/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๘๗
นางสาวปทมา บุญถนอม

๐๖/๐๙/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๘๘
นางสาววรัญญาภรณ์ เนียมสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๘๙
นางสาวแก้วใจ ประมงทรัพย์

๐๘/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๙๐
นางสาวตวีกาญจน์ บุญมีมีไชย

๐๘/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๙๑
นางสาวณัชสุภาคีณี มณีชัชพัฒน์

๑๕/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๙๒
นางสาวณัฐณิชา ชาตาคม

๒๐/๐๒/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๙๓
นางสาวดวงใจ แหน่นำ

๐๒/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๙๔
นางสาวประภัสสร เศวตนัย

๐๒/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๙๕
นางสาววราพรรณ เกตุบางจาก

๐๗/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๙๖
นางสาวประไพ สุขเกษม

๑๔/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๙๗
นางสาวธนัญญา บรรทจิตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๙๘ นางสาวปริมประภาพร
พระโส

๑๙/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๒๙๙
นางสาวสุรีรัตน์ ทุมรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๐๐
นางสาวพรนภา ชูชีวา

๐๑/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๐๑
นางสาวรติรส ภักษาแสวง

๐๕/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๐๒
นางสาวปาจรีย์ แซ่ซิม

้

๑๗/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๐๓ นางสาวณัฐศิกาญจน์ อยู่อินทร์ไกร
๒๒/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๐๔
นางสาวริศรา คงนคร

๑๙/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๓๐๕
นางสาวสมศรี พึงสวน

่

๑๘/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๐๖
นางสาวสุภัชชา เงาภู่ทอง

๒๖/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๐๗
นางสาวสมศรี อ่วมประทุม

๐๗/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๐๘
นางสาวเสาวลักษณ์ เนตรอนงค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๐๙
นางสาวสุทธิพร กาญจนะมาลา

๒๐/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๑๐
นางสาวนุสรา แสงโคม

๑๓/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๑๑
นางสาววาสนา สัตยาคุณ

๒๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๑๒
นางสาวอนัญญา โคตะโน

๐๗/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๑๓
นางสาวปาณิสรา จันสมบัติ

่

๒๗/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๑๔
นางสาวทิพาพร สุขสาคร

๑๓/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๑๕
นางสาวสุภวรรณ

สัญญาไพบูลย์กิจ
๒๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๑๖
นางสาวพลิน จินดาสุ่ม

๐๖/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๑๗
นางสาวเกตแก้ว ยิงยง

่

๑๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๑๘
นางสาวสมรัก จูวรรณะ

๐๕/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๑๙
นางสาวศิริพร พรายทอง

๑๙/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๒๐
นางสาวธัญรัตน์ เรืองฤทธ

๑๙/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๒๑
นางสาวสุภาวดี สุขใส

๑๓/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๒๒
นางสาวณัฐธิดา ศรีเพชร

๒๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๒๓
นางสาวกรรณิกา สีสถาน

๐๗/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๒๔
นางสาวรัศมี เกตุแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๒๕
นางสาวบุราลักษณ์ แสงไพบูลย์

๑๕/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๒๖
นางสาวชลณี เดชชาติ

๒๐/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๒๗
นางสาวพัสวี ฮวดยินดี

๑๔/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๒๘
นางสาวจิราพร หอมกระชาย

๐๙/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๒๙
นางสาววรรณิศา พุกะทรัพย์

๐๙/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๓๐
นางสาวรัตนาภรณ์ แดงเผือก

๓๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๓๑
นางสาววนิดา กางแม

๑๗/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๓๒
นางสาววารินทร์ กลินหอม

่

๒๒/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายภูมินทร์ วรรณฤกษ์

๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายอรรถกร ดีกระจ่าง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายธีรภัทร์ มูลเสถียร

๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายณัฐพล งานขยัน

๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงแพรชมพู ประชุมวัน

๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงศิรินทิพย์ หงษ์สุนทร

๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายนนทวัฒน์ ขันคำ

๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายสรธัญ ยศเปง

๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายอัษฎายุธ จันทรกูล

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ปญกาที

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายภาณุวัตร ศรแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายสรภัสร์ บรรพต

๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายจิรวัฒน์ หอมทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงศศิวิมล แก้วไทรดวง

๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงสุธาทิพย์ น้อยศิริ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงพรนภัส จันทร์นุ่ม

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายเสกสรรค์ แก่นนาค

๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายศุภณัฐ สว่างศริวงศ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายกิตตินนท์ รอดเอียม

่

๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายสหรัฐ สมอ่อน

๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายเสกสรรค์ สุขเกษม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงรักษิตา จันทร์โชติ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงพัชรพร มาชืน

่

๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงพิชญา หลอดทอง

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงมาฆสิริ เริมรัตน์

่

๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงมัฎฐลภัส สุริยะพึงพระ

่

๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายสรวิชญ์ ด้วงสงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงศิริวรรณ อินทร์ดวง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงสาลินี เหรียญทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงกมล ทวานนท์

๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายสกล โพธิธีรบุตร

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงณัฐกมล เจนประจำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายนิรชิต บุญมี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงธาราภรณ์ สีสุขใส

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายกิตติกร ยันตะระกะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายนิติชัย สายแจ้ง

๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายประพันธ์กร ด้วงฝงเหนือ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงชลธิชา เหลือล้น

๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงวิรัตน์ดา เพียรทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงกฤตยา เหยีมสงวน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงครีม แสงทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงเมธาพร สุทธิรักษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงธนัชชา ขวัญอยู่เย็น

๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายพิพัฒน์ สุขเลิศ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายนฤพล เกตุดิษฐ์

๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายธีรภัทร์ แซ่ลิม

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายณภัทร ศรีอาจณรงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงภคพร คารถทรัพย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงชุติมา แกล้วกล้า

๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงจีระนันท์ แก้วประจำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงพรพรรณ ชอบด้วยไทย

๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงวิภาดา แย้มพรายภิรมย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงฉัตรกมล เมฆฉาย

๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายธนกฤต วสุเดชาสิช

๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงปยวรรณ สุขกรำ

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงพุทธพร ประกอบแก้ว

๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทองศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงวิมลพร สุขสุสันต์

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงกวินทิพย์ แซ่เฮ้ง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นิติไพบูลณ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงวรรณษา เครือคำภีร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงแพรวา รามแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายรุ่งดิศ ผูกพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายเอกราช นาท่อนจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายธนภัทร แสนสี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงศตพร พลอยทับทิม

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายอนุรัตน์ มันเหมาะ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงวัชรินทร์ ศรีลอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงธนภรณ์ เศษอัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายปฐมพงศ์ เขือนเมือง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายอภิรักษ์ ตรีสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงศิรินภา คีมทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายกายสิทธิ

์

ลำพึงวร
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายชัดเจน ชูพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายภานุวัฒน์ วงษ์ศิริกูล

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายสิทธา ชืนคล้าย

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ ยนตรกิจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงอัญชิษฐา วันสวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงกชกร สวนดอกไม้

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายกิติพงษ์ แซ่ตัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายเจษฎา ฝกฝาย

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายพงศธร ศรีโยธา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงพัชราภา ลีเขียน

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงกุลิสรา บูมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงวีรยา พ่อท้าว

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงชุณาวรรณ ศรีพรมคำ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ยิมทะโชติ

้

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงจตุพร หนูทิพย์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงรัตติกาล มีแม่นวิทย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงประภัสสร สุขสีลี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายสายนที ทุสินแก่น

๐๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงสุภาพร อ้นสืบสาย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงสุรีย์พร เลาอารีกิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงณัชชาวดี บรรลือศักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายติณณภพ สุขสำราญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายดวงเฉลิม ปราบทอง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายวุฒิชัย ปานดี

๒๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงเปรมทิชา ชืนภิรมย์

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงนริศรา ลีเขียน

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายสุทธิชัย โตกราน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายสิทธิชัย กลันเศรษฐี

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายภูวมินทร์ ซุยคง

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายอรุณรัตน์ รัตนเพชร

๑๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงกนกกร กระลาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงพิชชนก ทับสุวรรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงศิรินภา หาญพังงู

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ เภาเสน

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงอารียา อินทะชัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ พันธ์เขียว

๒๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงวรรณวิษา บุญประเสริฐ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงเบญจมาศ ผาดพิศ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายปยะพงศ์ เชือจันทร์

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงจิรัชยา ทองระอา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงเปมิกา ริวงาม

้

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงพรหมพร คีมทอง

๑๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงสุภาวดี ยิงยวด

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายวันชัย นิลน้อย

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ นาคบุรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ จิตแสวง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายบาเกรช โพธิศรี

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงศุภัชญา เอียดเหตุ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงสุริวิภา ประเสริฐสังข์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายอาวุธ แฟงสุต

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงพรทิพย์ งามศิลป

๑๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายธนากร ทรายแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายธนาธร ทรายแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายอภิวิชญ์ เมที

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สามะหาดไทย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายสุทิพร ทองสถิ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงนันธิชา อาจศิริ ๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายชวัลวิทย์ ยิมทับทิม

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายศุภชัย สุดใจ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายณัฏฐพล เกษทับทิม

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงจิราพร มันคง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงกนกพร ธาราสุขสมบัติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายไพบูลย์ แซ่จง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายอัครนันท์

งานพิริยะพาณิชย์ ๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายรัชพล ศรีพันนา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายนัฐ ช่อชัน

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงศริลญา สังข์สวาท

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงวรรณิดา แสนยานุสิน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงสิตานัน ชูศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงเปรมสินี ขำมะโน

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อ่วมเมียง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงณัชชา สนธิธรรม

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จันทร

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายพิเชฐ แซ่ล้อ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายสิริวัฒน์ ทวีอภิรดีสมบัติ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายณัฐพล รังกระโทก

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายวีรภัทร ทองอินทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงณัฐรินีย์ เอืออำรุงกุล

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงณัฐกฤตตา กิยะแพทย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงวรรณภา ฤทธิจีน

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงกนกพร กะการดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงปุณณิศา หงษ์ห้อม

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงจีราพร กฤตยสดใส

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายภัทรพล กุลธรเธียร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายปรมี คงปรีพันธุ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายอภิวิชญ์ มุสุ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายชินกฤต จิตรสมุทร

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายปติพงษ์ บุราณสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายธนภัทร อุ่มเพชร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายโสภณวิชญ์ บูรณ์เกษมศานต์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงชลธิชา รักท้วม

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงอารยา อินทร์กลับ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงอภัสศรัณย์ คงคาหลวง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงหงหยู เจิง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เจษฎาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ วงฉยา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายพิพัฒพงศ์ โสภา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายนัฐพงศ์ สุขม่วง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายทวีสิน กล่อมสะอาด

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายจีรวัฒน์ ระเด่น

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายชยานันต์ วิลัยเลิศ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายรภีพัฒน์ จุ้ยดวง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายนคเรศ น้อยวิจิตร

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงภิญาดา แก้วชิงดวง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงกนกพร สิงห์ทอง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายนิพิฐพนธ์ รอดน้อย

๑๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายปกรณรงค์ สายแวว

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายบุณยกร มุกดา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายวรัชนันท์ เสือสีนวล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายนนฐวรรธน์ แซ่เหลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕ / ๑๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายสดุดี ศรีมหาพรหม

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายภโวทัย บัวหอม

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายเจษฏา อร่ามเมือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายอภิชาติ พูลสวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายจักรภัทร เอียสกุล

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายธนกฤต จุฑาภิรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ เกสร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงอนนทพร ดอนม่วง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงโสมาวดี โสฏา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายอนุรักษ์ ปานนุ่ม

๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายจิรพัฒน์ พรมจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายนัทธพงศ์ มุกดาเกษม

๑๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายพรเทพ กุลจิรกร

๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายพิสิทธิ

์

จินดาเพชร
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายธันวา แซ่ลี

้

๐๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายนำชัย คืนผล

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายพรธณพล จึงโอฬาร

๒๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายธนภัทร คล้ายหิรัญ

๑๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายนครินทร์ บวกสิน

๒๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายพีระพล ไม้แหลม

๑๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ตุ้มเพ็ชร

๒๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายบูรพา ญาณประเทือง

๑๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายเทียนชัย หล่ายมณี

๐๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายภาดา อุ่นเรือน

๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ มีแม่นวิทย์

๑๖/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงปารณีย์ ทองดี

๒๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงนันทพร รวีพีรวัฒน์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงนลินทิพย์ ธนทุนทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงวรัญญา วรเชฐวราวัตร

๑๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงกัลยกร กันทาติ

๐๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เชยชม

๐๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงอมรา ต้นสำโรง

๑๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงพีรพรพิศาล ฐานโอภาส

๑๓/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงวริศรา แก้วจุนันท์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงสุนิสา ปนสุภา

๒๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๖ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงวรณัฎฐ์ ทิมเสน

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงกชกร ตุ้มเพ็ชร

๒๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ พรมดี

๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายจิระศักดิ

์

ดวงเกษ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายพงศ์กรณ์ เพชรหล่อ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายพีรพัฒน์ พุ่มยีหวา

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายพีรภัทร วงค์นุช

๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายไพศาล พลพันธ์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายอัคคเดช มิตรทอง

๑๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายเจษฎา ชมแสง

๑๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายชนะชัย กุลนิล

๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายสิริชัย อินจีน

๒๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายกนกพล นามโคตร

๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายนพรัตน์ สุขสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายยอนวัช สุขเกษม

๐๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายนำชัย กสิบุตร

๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายชนาธิป อินทร์เขียว

๐๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายพิทักษ์ สุดใจ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แจ่มใส

๐๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงอาภรณ์รัช กิงเกษม

่

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงปภัสรา ตุ้มเพ็ชร

๑๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงพรรณทิพย์ เพชรกมลผล

๓๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงพรพรรณ แซ่เอียะ

๑๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงสุกัญญา มณีรัตน์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญถิน

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงอนุศรา สุวรรณโชติ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงอภิสุตา ตุ้มเพ็ชร

๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงโสภณา โตกราน

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงพิชญดา วิภูษิตวรกุล

๑๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายแสนศักดิ

์

นิลเภตรา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายชาญชัย สองจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายธีรภัทร์ เกษขุนทด

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายเนติพัฒน์ กำเนิดผล

๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายพีรภัทร บุญญา

๑๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายอิทธิพัทธ์ เต็มเปยม

๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๗ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายพิสิษฐ์ เอียมชูกุล

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายวรายุส สงัด

๑๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายอนุชิต เหล็กดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายธันวา ขวัญเต่า

๐๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายปฐมพร เซียะกี

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายพงศธร สร้อยทอง

๑๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายวิริยะ เอียงองค์

๒๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายสุรทิน เปยจันทึก

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายอนิวัฒน์ ดิษฐ์นาวา

๑๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายทัศน์ดนัย แก้วงอก

๒๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายนพปฏล ยิมถาวร

้

๑๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายดารากร ภู่พงษ์พันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายนพดล เพ็ชรเทียง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายสุกลวัฒน์ เศษวงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงชลธิชา ศรีสว่าง

๒๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงนริศรา แซ่เตีย

๓๐/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงปาณิตา เจียทอง

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงศศิกาญ เจริญดี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงพิฐชญาณ์ อ้อยสนามไชย

๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงวรินทร พุ่มยีหวา

่

๑๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงสุภาวิณีย์ ยิมละมัย

้

๒๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงอภิญญา เทศผ่อง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงอุษามณี สุขสำราญ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายนรินทร เฉลาภักดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายสิทธิพล รักษาพล

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายศิรธันธ์ ยิงศิริเจริญกร

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงอธิชา ทุมรัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายธฤต ชาวท่าทราย

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายทรงเกียรติ นาคาธร

๒๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายณัฐพล สมบูรณ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายเทิดธาดา จำปาทิพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงขวัญฤดี ฉายเลิศโฉม

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายนพดล สืบบุญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายรชธร เกิดจังหวัด

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

ตึกมหาชยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงจิรนันท์ ปตลา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เอมรักษา

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงสุกัญญา บำรุงรัมย์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายพีรพงษ์ วงศ์ใหญ่

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงภัณฑิรา สุขสวัสติ

์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงจิราวัลณ์ กาวี

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงวิภาดา หมีเงิน

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายอาทิตย์ พิรักษา

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงชนิตา สุขสวัสติ

์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายกตัณณ์ สุดทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา ปรีแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงพิชญาภา เขียวฉวี

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายพิทักษ์ มีท่าเฉียว

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายแซม ดวงแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พลแสน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงปรางทิพย์ แปวขุนทด

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายทนาธร ประชิดครบุรี

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงนำฝน โถแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงอัยริษา แตงทอง

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายพิชัยภูษิต มะโน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายสงกรานต์ โถแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายอรุณเดช สุภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายนภดล แฉ่งสาขา

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายไพศาล ตันเอียม

่

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายภูมินทร์ ยิงคลองขอม

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

อ่องสาขา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงพีรดา น้อมศิริ

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงณัฐธิดา เนตรลักษณ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงสุชานันท์ พูนศรี

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงนงนภัส นาคอ่อน

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงสุธาสินี แซ่อุน

๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายนราธร เรืองลอยขำ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายชัยณรงค์ เรืองมณี

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายธนวิชญ์ จงโปร่งกลาง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายกมลภพ เล่ห์กล

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๙ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายศราวุธ คำภาแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันดาบ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ แซ่เลียว

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงฐิติยา ขำหิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงวิภา สุขเต็ม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายชาคริต ตรีศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิจักร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายอนุพงษ์ บุญแท่น

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายอภิชิต ปยะไพร

๑๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงสุชาดา รอดอุบโป

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงจันทร์แจ้ ภาคภูมิ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงชลรดา ศรัทธาครัง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงหนึงนัดดา

่

กลำเงิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ สุริยนนท์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงจิรัณดา พวงเพ็ชร

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายโกเมศ ใจหมืน

่

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายศุภโชค ชาญนอก

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายวีรพันธุ์ ถาพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายธนกร แก้วบัวพาน

๒๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายนพรัตน์ อุปนัน

๑๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายธนวิทย์ ภาโนมัย

๐๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายพงศกร โคนาโล

๒๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายนครชัย เสือพลาย

๑๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายมีบุญ สว่างศรี

๑๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายวรรณเทพ สิทธิราช

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายปฐมพร ผาไธสงค์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายวรัญยู อำพัน

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายณรินทร์ ดำบรรพ์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายปยะพงษ์ หนูฟุน

๒๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายธนภัทร โพธิสอน

๒๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายศุภกร สมานมิตร

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงมณีมุกดา ต่อมแช่ม

๒๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงกฤษณา ประกอบแสง

๑๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๘๗ เด็กหญิงเพชรวงค์ทอง
ช้างคนมี

๒๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงฐิติมา ทองพรม

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุภรินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๐ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงภัทรพร อู่อรุณ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงตะวันฉาย ภูแดนแผน

๑๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงทิพย์มณฑา แก้วกระจ่าง

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงอภิญญา งามสม

๒๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงพิราวรรณ มุขขันธ์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงบุษรากร จงเทพ

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงภาณุมาส อิมมาก

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงรสรินทร์ อิมใจ

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงขวัญข้าว คงคาย

๑๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายธนวัฒน์ ชมภูนุช

๑๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายวีรภาพ ถาพันธ์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พวงระย้า

๒๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายวรินธร คงแดงดี

๒๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายณัฐพงศ์ กลันสุข

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายจักรพงษ์ เชืออ่อน

้

๐๗/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายสุวินัย กันทะปญญา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายพชร ศรีโนนม่วง

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายเอกสิทธิ

์

อินทศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายณัฐพนธ์ รักเสมอวงค์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายอานุภาพ ณ บางช้าง

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายยสินธร ศรีรังกรณ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ สิวท่าไม้

่

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงนภิสา บัวอาจ

๐๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงธนนวรรณ มากสุวรรณ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงธนัญชนก จันทร์กลัด

๒๘/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงจีราพร เตรียมพยุง

๒๓/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๑๖ เด็กหญิงจีรณา     (พม่า)

(พม่า)
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แก้วเพ็ชร์

๑๑/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงฟรีด้า เบเล่

๒๑/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงอภิสรา จันทร์พูน

๒๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงไอริสา มีเอียม

่

๑๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงอนิศรา น้อยสุพรรณ์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงชนาภา บูรณสิงห์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงวัฒนพร ไร่รัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงอัมภาพร ขอภพสุข

๒๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชืนทิม

่

๒๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๒๖ เด็กหญิงเกด      (มอญ)

(มอญ)
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายวชิรวิทย์ เสือดี

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายธีรภัทร สะนัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายพงษ์เทพ นุชมัน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายชุติพล วาดวารี

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายภูริทัต พละชัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายธีรภัทร พรหมทรัพย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายจักรกมล ยิมดี

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายจักรกพล ยิมดี

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงวรัญญา พึงพร

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงปวริสา ทรัพย์คง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงสุทธิดา กลินยอ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงกัลญาวรรณ กลินจันทร์

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงโสภิตนภา พรหมจันทร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายกมลรัติ จันทร์เหมือน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายสุทธิพร ทองใบ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงกนกวรรณ พลไพล

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายพีรพล คลำวิลัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายศุภกิตติ คล้ายวิเชียร

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายยศกร ส่องพราย

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายโยธิน พิมพ์ษร

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายอลงกรณ์ บุญประเสริฐ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายชัยวัฒน์ วงค์วรรณ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายดนุภพ

ศุภนิมิตรจิตเจริญ ๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายอภิชาติ ตันหลิม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

ไล้ทองทัว

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายดนุพร โตกราน

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายเจษฎาพร บุตรวิเชียร

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายณัฐนันท์ ใฉ่เจียว

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงกมลพรรณ อินนสาณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงพัชรี โตกราน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงพรชนก คล่องวิถี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ มณีฉาย

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงวิภาพร สวนศิษย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๒ / ๑๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงปนัดดา บุญกอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ยิงเจนจบ

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายอริยพล ศิริ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงทิพรัตน์ ดอกอำพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ กลินประทุม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๖๕
นางสาวยุวดี ดอนหลักคำ

๓๑/๑๐/๒๕๒๒

วัดโคกขาม โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๖๖
นางสาวเกตวลี มัธปะโม

๑๑/๐๖/๒๕๒๗

วัดโคกขาม โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๖๗
นางสาวธัญญ์พิช กาเมือง

๒๗/๐๙/๒๕๒๓

วัดโคกขาม โคกขาม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายวัฒนะสิริ จันทรังษี

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

สค ๒๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงธัญพิชชา เสาศิริ

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

สค ๒๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายไพโรจน์ ฉำมา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

สค ๒๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายธีระพงษ์ ชุ่มพะไล

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

สค ๒๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงศศิกาญจน์ อยู่เย็น

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก วัดบ้านโคก  

สค ๒๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายกฤษฏา ปนอุดม

๑๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม เจริญสุขาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายนคร สวัสดี

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม เจริญสุขาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายภานุกูล พุทธพิทักษ์ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม เจริญสุขาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายวีรภาพ มาลีรัตน์ ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม เจริญสุขาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายสิทธิชัย ภาษีชา

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม เจริญสุขาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงจันทราภรณ์ สีสุรัตน์

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม เจริญสุขาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ จุลพันธ์ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม เจริญสุขาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงนันทิณี โพธิสิทธ์ ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม เจริญสุขาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงแพรววนิต ขนเม้น

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม เจริญสุขาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงลลิตา แก้วสมนึก

๒๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม เจริญสุขาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงวริษฐา จันทร์สมบูรณ์

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม เจริญสุขาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงอิดษยา รักสนุก

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม เจริญสุขาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายปญญากร จุ่นขจร ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชีผ้าขาว ชีผ้าขาว  

สค ๒๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายสาริน สรรพคุณ

๒๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว ชีผ้าขาว  

สค ๒๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายอติรัฐ เนียมนาค

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว ชีผ้าขาว  

สค ๒๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงเพชรลดา อายุเจริญ ๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชีผ้าขาว ชีผ้าขาว  

สค ๒๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงอันดา พลูแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชีผ้าขาว ชีผ้าขาว  

สค ๒๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายวินทู - ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชีผ้าขาว ชีผ้าขาว  

สค ๒๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายเสกสรร ผ่องภิรมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชีผ้าขาว ชีผ้าขาว  

สค ๒๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายเสริมศักดิ

์

ผ่องภิรมย์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชีผ้าขาว ชีผ้าขาว  

สค ๒๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายศุภัสกร อุทัยหอม

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว ชีผ้าขาว  

สค ๒๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายดุลยวัต นาคจู

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๓ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายพัชรพล ดาราเย็น

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายภานุพงษ์ เนสมงาม

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงนัทวรรณ หม่อมฤทธิ

์

๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายอัษฏาวุธ ปนนิชย์

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายชานนท์ ทองถนอม

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายพัชรพล ทองอ่อน

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายธนากร พึงสุดใจ

่

๒๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีแพรศรี

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายวุฒิชัย ขำฟุง

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายนันทกร ปรีงาม ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายอันดา กรังพานิช

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงชลธิชา พวงทอง

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงณัฐชา สาเกผล ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงบัณฑิตา สงวนทอง

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงปภาดา สุทธิ

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงพิชญาพร ทองถนอม

๑๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงภานรินทร์ สังข์ขาว ๙/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงวันวิสาข์ สังข์ขาว

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงสุพิชชา ทองอ่อน ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงนิชาภา กิงเกษ

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายจิรายุ หินนท์

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า บางกระเจ้า  

สค ๒๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายเทิดศักดิ

์

ภักดี
๒๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วิสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายพบสมาน มีทอง

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วิสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายวริศ เชือมอญ

้

๒๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วิสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายสิทธิชัย ลำพึงวร ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วิสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายอานนท์ ปนภิรมย์ ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วิสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงชนัดดา พุมาเกรียว

๒๕/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วิสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงชมจันทร์ พัทธิกุล

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วิสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงพิชญา พุมาเกรียว

๑๖/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วิสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงวาลิณี กระวินยวง

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วิสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงเอมมี

่

กอปน ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วิสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายธนพล จุกหอม ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วิสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายอิบลาย

๊

มอระแมน
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ศรีวนาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงนลินทิพย์ แหวนทองคำ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ศรีวนาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงเนตรชนก ครุฑธา

๒๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๔ / ๑๘๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงพิราชรักษ์ แซ่ลิม

้

๒๗/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ศรีวนาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงสุภัชชา บุญมาก

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ศรีวนาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงหินแก้ว ขนุนทอง ๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ศรีวนาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายฐิติพงษ์ บุตรรัตน์ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ศรีวนาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายพันศักดิ

์

ขนุนทอง ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ศรีวนาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายศักรินยภัส พานแก้ว

๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ศรีวนาราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายจิรายุ โสมศรีแก้ว

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายรัฐบูรณ์ แก้วมณี

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายนโรดม คงศิลป

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายคณพัฒน์ เตชะบุตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายสายชล ยอยโพธิสัย

์

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายภานุกร รวยเงิน

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายปกรณ์ พลขันน์ ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายกิจติศักดิ

์

หงษ์กลิน

่

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายธันวา สุดดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายสรวิชญ์ อากาศ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายทวีชัย วงค์วรรณ

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายมานะชัย ทองถนอม ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายวีรศักดิ

์

วงค์วรรณ ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงศุภสิริ พุ่มกุมาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงณัชชา ไกรรักษ์

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงเกวลิน นามราช

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงอลิสา อุทัยพิบูลย์

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงปยะภรณ์ หมืนทา

่

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงอณัศญา ทองอยู่

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงสุภัสสร จงกลรอด

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงวริศรา อินกลับ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงชนัญชิดา อำแพง ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงชนัญชิตา อำแพง

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงณัชรินทร์ ดอกมะลิ ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงลลิตา สีหา

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา หอมทอง ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงชลฤดี อินคชสาร

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงกชพร ทวีสูตร

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงภาสินี จารุปราโมทย์

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๕ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันธ์ทอง

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงปยะธิดา ฤกษ์ธรรมสกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงหทัยภัทร ออกกิจวัตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงอุษามณี ขันบุรี

๒๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงณัฐวรา ไสโสก

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายวทัญู อังกุลานนท์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายปรีชา เปงสกุล

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายปฐมพงษ์ เหมือนประเสริฐ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ประทุมทิพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายอภิธาร นามสมุทร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายพิชญางกูร แพรกสมุทร

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายภานุ ปน้อย ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายพชรพล โต้วสี

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายไกรวิชญ์ จันทอง

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายศรัณย์ คงขำ ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายศิวพล แซ่ลิม

้

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายธนากร เวชชศาสตร์

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายปรีชา เจตโพธิ

์

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายสุวัฒน์ โพธิศรี

์

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายธีรภัทร์ ใจหาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงณัฐพร อุระชืน

่

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจหมาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงอิงฟา ผาสุก ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงณัฐกมล ผาดพิศ

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงกิตติยา วงศ์คำ

๑๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ นิมากรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงนันทิยา อำพ่วง ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงณัฐดากร พันธ์ชูวงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ห้าวหาญ

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงศุภรัตน์ ร้อยอำแพง

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงพัณณิตา ชาวสมุทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงพิชญา บัวเพียร ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงธัญพร โสภณพงษ์ ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงจรรยพร ดิษฐ์สังข์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายพีระพงษ์ ชัยมันคง

่

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๖ / ๑๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายชนะชัย สร้อยพวง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายประภากร แซ่ลิม

้

๑๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ กระแจะจันทร์ ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายพีรพัฒน์ มีจันทึก

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายธนทรัพย์ ทวาภพ ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายชาญศักดิ

์

ติถา
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายกาจบัณฑิต บัวขาว ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายธนภูมิ อินกลับ

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายศกร ชาวปากนำ

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายกิตติ ไทรทอง

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายพีรพล ปดกอง

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายอยุพล ปนแก้ว

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายธนวัฒน์ ฤกษ์กระจ่าง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายหัสดินทร์ พิลาคง ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายอภิรักษ์ เฉยโฉมปลัง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายวิสุทธิ

์

ประสิทธิไกร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ เชียงอินทร

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายคณิต ธนาคุณ

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงกัญญาณี จุเติบ

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงคิมหัน ไทรทอง

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงฉัตรแก้ว ทองมณเฑียร ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงหทัยชนก บุญใส

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงกนกพรรณ แซ่แพร ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงกวิสรา ทับเพชร

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงบุษราคัม ลำเลิศ

๐๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงฐิติพร มิตรทอง

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงพิชญา ขาวงาม

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงพัชชาภันต์ จันทร์เปลียน

่

๑๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงษ์อักษร ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงปยะบุตร ทองวารี

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงบัณฑิตา สุนทราราม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงสาวิตรี อินน้อย ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงวทันยา คงพันธ์

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายอภิรักษ์ วารุรัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายวายุ เขียวเกษ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๗ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีทุม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายณัฐพล สุขแสงงาม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายอนุวัฒน์ ยงย้อย

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายบุญเจริญ บุญล้อม

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายกชกร ดีศิรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายนัฐกานต์ ลายดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายพฤกษ์ จิรัคคกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายนครรินทร์ ยังสีสุข

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงณัฐริกา แซ่แพร

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงพัชนา ชาวผ้าขาว

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่เล้า

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงสโรชา สมเจริญวัฒนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงปริชญา นาชัยคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงรุ่งธิดา แสนโต

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายชญานนท์ ไม้เกตุ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายภคพล ซินแช

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายภูเบศวร์ นาสันเทียะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายปกรณ์ เผือกไทย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายสุริยา หาญคำอุ้ย ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์กำไร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงปยะวรรณ วันแย้ม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงนิภารัตน์ ส่างโน ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงปุณยนุช รัตนโชติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงวรรณิศา พุ่มกุมาร

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม สุทธิวาตวราราม  

สค ๒๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนช้อย

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายชัยมงคล บัวแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายสรวิชญ์ มุมทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายจิรภัทร จิตแสง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายรัฐภูมิ คันศร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายอภิชาติ มีสุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายชัยชนะ อาจคง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายพงศกร พึงเชาว์

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายคงเดช ชบาผล

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายปกรณ์ เนียมสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายณัฐภัสสร สุดยอด

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายปนัดดา แสนกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงปาลิตา บุตรโคตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกรียงยงค์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงกัญญาภัค ลาขุมเหล็ก

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงอรปรียา อุรารืน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงภคพร แซ่พัว

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงเจนนภา เมฆสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายศุภชัย ไชยริรัมย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายนำมนต์ ผ่านผิว

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายอาทร จันทร์เจริญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายรัฐภูมิ

ญาติพิจิตรไพรินทร์ ๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายปรัชชา อบชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายปรัชญา อบชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายสัตยา อบชัย

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายภคินทร์ ห้าวหาญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายทรงศักดิ

์

เงินยวง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายนรินธร เรศประดิษฐ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงศศิวิมล พิมพ์ศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงปนัดดา วงษ์เชียงขวาง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงวิภาพร ศรีรูป

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศรีวินัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงณัฐมล คำศรีเมือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงบุญธิตา สิงห์สนอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงไอรินทร์ โอวาท

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงนิชาดา หาญเชิงชัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ใหญ่จอมปราสาท  

สค ๒๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงณัฐนันทน์ สอนธนู

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเกาะ  

สค ๒๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงภูมิศรา สังบง

่

๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเกาะ  

สค ๒๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายอชิระ ชมชืน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเกาะ  

สค ๒๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายพิทักษ์ วัดแพนลำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเกาะ  

สค ๒๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงธิติญากรณ์ แก้วลวดลาย

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเกาะ  

สค ๒๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายตูยาโซ -

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเกาะ  

สค ๒๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายชุติเดช โตฉำ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเกาะ  

สค ๒๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายกอบกานต์ เขียวบุญปลูก

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเกาะ  

สค ๒๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายภูริศ สังบง

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเกาะ  

สค ๒๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายมนัสชัย แสงไข่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเกาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๙ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายวิชา -

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเกาะ  

สค ๒๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายนาเมทุย -

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเกาะ  

สค ๒๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายพงษ์ศิริ ตรีบุตร

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายพิภพ พันธ์พุฒ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายพงศ์พิพัฒ ภาธุระ

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายสมรักษ์ วันประโคน

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ ลับเนตร์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงกัลยา คำเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงศิริธร เม้าราษี

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงอภัสษร พลเยียม

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ศรีกะชา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงพริสร สุทธิพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายณัชพล วัดแย้ม

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายรพีพักร์ คุ่มคุ้ม

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายณัฐพงษ์ เทียบสา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายณัฐพล อยู่พิทักษ์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายธนพัฒธิ

์

พวงจันทร์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงกฤษณา จันจุ้ย

่

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงสุพินดา ของกิง

่

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงธมลวรรณ ผาดพิศ

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายปรานนที โยธิน

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายวรวุฒิ แสนกล้า

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๒๗ เด็กหญิงประภาวรินท์
ทองสิบวงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงทยิดา ภูเวียงแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายณัชนนท์ ช่างไถ

๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายกิตติพิชญ์ สงนิลพะเนาว์

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงวรรณิดา ทองสา

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายชวินบุตร ธรรมบุด

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงศิริกุล จังสกุล

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงวราภรณ์ พรมเกษา

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงอาทิตยา บุราเกษ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายกฤษฎา พุ่มบางปา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงปยดา มาสลา

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงเพียงออ นาสมใจ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายเมสิทธิ

์

พิทักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๐ / ๑๘๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ราชบัญฑิต
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายวัชรากร จักจัน

๊ ่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายณัฐพงษ์ มณีฉาย

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายจิรพงศ์ หัตถกรรม

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายภูผา ทองเอียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายรัชชานนท์ อิมใจกล้า

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายพิชัยภูษิต คำประเสริฐ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร เขยะตา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายวายุ เสาร์วงค์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงอันศยา ทองมณเทียร

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายประกาศิต เหลือจ้อย

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายภาสกร เงินทิม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงจิราภา กอบโคกกรวด

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เสร็จกิจดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายภัสกร เงินทิม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายภาสกร รองทรัพย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

น้อยติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายพงศกร พันธ์ุสูง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงวันเพ็ญ เฮงหลี

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร ญาณกิจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงณิชากานต์ พูนณรงค์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ช่างพุทธ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายทศพร ขยายวงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงกันยารัตน์ สอนสวรรค์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงญานิศา ศรีพรม

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วสีจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงสุกฤตา โคตรฮุย

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงจันทิมา รวดเร็ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงศุทธินี ชาวบางใหญ่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายปรัชญา กะสังข์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงวรรณกานต์ ทราจารวัตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงธนพร พันชารี

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายเจตวัฒน์ สาชิน

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายสุรเชษฐ์ วงค์กลาง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายเอกชัย ไกลแสง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายนภัสพงศ์ สุขเสริม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายวุฒิชัย อินทร์สิงห์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงพรจิรา วนกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายภานุวัฒน์ กำจร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายภาณุพงษ์ ทองรัก

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงกัญธิกา ภูพวก

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๘๑
นายวรายุทธ สิงห์หลอด

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายกิตติพัทธ์ พวงจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงดลยา เจ้าประคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงศิรประภา วิเศษใส

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๘๕
นางสาวปนัดดา สารพัตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๘๖
นางสาวเสาวลักษณ์ สมนึก

๑๑/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายกสิน สร้อยสาวะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายกรวิชญ์ เอกมณีโรจน์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

ภู่ระย้า
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายเอกรินทร์ เพ็ญจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายอภิรักษ์ ทองมี

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายวรเมธ มิตรทอง

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายธนพงศ์ ตังวงษ์เลิศ

้

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายชัยรัตน์ หกเหลียม

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายวิทวัส กิจพ่อค้า

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายก้องภิภพ วัดศรีทอง

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายสหรัถ หงษ์กลิน

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ภูเขียว

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงกัลยกร จีระพรเฉิดศรี

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงปนแก้ว ทับทิมสุข

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงวรรณวิศา สร้อยอำภา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงเพ็ญพร อยู่ลอง

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงกัญญาวีณ์ ทิมเสน

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงพรนภา จันจุ้ย

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงทานตะวัน อุ่นสุด

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายวีรพงษ์ สะอาดศรี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงศตกมล อ่อนเนียม

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงชุติมา โนวัฒน์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงสุพรรษา พันธ์โพธิทอง

์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๒ / ๑๘๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงทรรศิการ์ แพรกสมุทร

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายวันอาสาหฬ อรุณสุข

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายพสิษฐ์ ศรส่ง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงจิตติภัทรา ศรีอนันต์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงตรีทิพย์ เตยต้น

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงปริศา ผลห้า

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายสุขสันต์ โพธิสังวาล

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายธิตติพงศ์ สุขสำราญ

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงเพชรพร บุญไชยศรี

๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายพีรพล พืนนา

้

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงพอฤทัย พวงเพ็ชร

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายศุภชัย ห้าวหาญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงทิฆัมพร บุญเจ๊ก

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายชนาภัทร บุญเจ๊ก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงปานจพร มาพันชวน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายธนรัตน์ จันทอง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๒๖
นางสาวทิพย์วิมล สุขเสาร์

๑๘/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๒๗
นางสาวบงกช กันทวรรณ์

๓๑/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๒๘
นางสาวบุญรวม พูลน้อย

๒๕/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๒๙
นางสาวภัญรัตน์ อินต๊ะฮอง

๑๓/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๓๐
นางสาวมณฑิรา เทียบทอง

๑๕/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงประภัสสร สร้อยสาวะ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายธนพล ปลืมทองคำ

้

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายรัตนศักดิ

์

สุขเติม
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายคงศักดิ

์

ซินชำนาญ
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โพธิผล

์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายชนะพงษ์ โพธิผล

์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายรพีภัทร คำเหลือง

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายปุณยวีร์ สงคนาม

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายวรโชติ วันปาน

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เทศผ่องใส

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายอนุชา ดัชถุยาวัตร

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงณัฐฐา จันเพชร

่

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงระวิวรรณ พ่วงธานี

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงวริศรา ศรีงามผ่อง

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๓ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงอชิรกานตฺ วงศ์ทรรศนพร

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงชุติมา บำรุงเอือ

้

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงปวริศรา เย็นเยือก

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงนำเพชร นิมเดช

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงธัญเรศ ซือตรง

่

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงเพ็ญศิณี อินทรรักษา

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงกรชนก หอมทอง

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงอังสุดา กล้าหาญ

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายชรินทร์ ปญญาฉลาด

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงพรรณทิพา ปานจร

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายกฤต หาปณนะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายธีรภัทร ซือตรง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายภาณุพงษ์ เพ็ชร์ทศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายชยพล อุยยาหาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายกฤษฎา ศิริอัฐ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงวันวิภา ปานลำเลิศ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงดุษฎี นาคทับทิม

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงกัลยา ดัชถุยาวัตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงธัญพิชชา บุรินสุชาติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงปยะพร เกิดชำนาญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ สุดใจ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงพัชชาพร ครุฑธา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงสรญา นวลสุวรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงสุชาดา ไทยสงค์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงอนันตญา งามพ่วง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงสุนิษา กรังพาณิชย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายคณ่ธิป พรภูมินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายศุภวิชญ์ จันทรณะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ โยธา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงสุพรรณิกา พลอยขาว

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายศราวุฒิ พรมพิมพ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงไพยาพร สินทะเกิด

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงนภสินธุ์ มาลัยทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๗๘
นายฉัตรชัย บุณสุวรรณ

๐๕/๕/๒๕๓๖
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๗๙
นางสาวลักษิกา โกมลวิทย์

๒๖/๙/๒๕๒๗
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๔ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๑๘๐
นายศิลชัย ถาวร

๑๕/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายศรัณย์ภัทร พิมพ์วงค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายณัฐภัทร เอือสถาพรกิจ

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายภัครพล สิงข์เผือก

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายจิรายุ แก้วประเสริฐ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายรัฐนันท์ อยู่เกิด

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายศิวัช กุตตระ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายอนวัช รัชนีพรกุล

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงจารุวรรณ รุ่งฉาย

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงอโนทัย เทียมเกาะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงฐิตาภา โตยิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงณวรินทร์ แซ่โค้ว

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงพรรณรวี พงศ์ธรรุ่ง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงสุกัญญา แซ่เล้า

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงเอมมิกา ขุนทองจับ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงโสภาวรรณ มังคัง

่ ่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีโย

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ นามศิริ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายกชพงศ์ ชาวเรือหัก

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายสุวรรณภูมิ กิจหวัง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายอนุสรณ์ เทพพิทักษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงวิลาสินี ตรีราภี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงจินดาหรา ท้าวทุมมา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงกานพลู ขุนภัคดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงปทมา ปนอุดม

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงพรทิพย์ พิทักษ์ตุ้ม

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงวรพร มัธยา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงวรรณษา พุ่มหริง

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เดชวุ่น

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงอังคณา ศรีเพ็ชร

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงอมรลักษณ์ สวนสิน

๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงอริศรา เลิศงาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายเพชรมรกต มะลิซ้อน

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายธีรภัทร มีผิวหอม

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงภัทรวดี คชรัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๕ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงณิฐชา อันทามา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายรพีภัทร์ มาประชุม

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายรัฐภูมิ พุ่มแจ่ม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายนพพร ติณะคัต

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงณิชาภัทร์ ทรัพย์กะสินธุ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงเกษมณี จันทร์ทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายพัชรพงษ์ ลาภจิตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงชรินรัตน์ เซ่มสมหวัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงธนัญญา ปนสุภา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายอรรถพร นันตสุคนธ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายวิศรุต ทองดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงณัฐณิชา แสนบุญดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายอธิพันธ์ สัยสุภี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายเอกพัชร์ ศรีประยูร

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายชาญชนก ชาญสายสาคร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงธิญาดา บุญอินทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

แหลมสุวรรณาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายณัฐกานต์ อดุลยรักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายทีปกร อยู่ในธรรม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายพิชัยศิลป ยงหัสถกรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายพันธกานต์ ค้ามีผล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายภาณุพงศ์ ทิมคลับ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายรัชพล ผาแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายรัตนทัต หอมแดง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายณัฐชนนท์ คำอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายภูวนัย จันทร์ชมภู

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายวีรวัฒน์ นิลโนรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายอภิชาติ รอดคลองตัน

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายสิริวัฒน์ ศรีวรรณศิริ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงกนิษฐา ชุนสิทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๔๔ เด็กหญิงชมภูเทียนทิพย์
บุรีวชิระ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงณิฐิตา จันทร์เมฆา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงปยะพัทธ์ ทิพยวนาวัฒน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงปวิตรา ศรีอรุณเรืองทิศ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงอริสา ลิมลาวัลย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงอาทิตยา ยงหัสถกรณ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๖ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา นราแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงแพรพลอย เฟองฟุง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงคณัมพร เพียนขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงอนัญญา เนียมมณี

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงศศิกาญจน์ เภกะสุต

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงณัฎฐกานต์ แคล้วสูงเนิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายณัฐพนธ์ สมบูรณ์เพ็ง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายจิรพัฒน์ เอียมสอาด

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายชัชพงษ์ พจน์สมพงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายเนติภูมิ อำพันเย็น

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายปยวัฒน์ จันทร์ดา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายวัชรพล อิศรากร

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายสรกัลป อมาตยกุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายสุธินันท์ ยิงรัมย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายลัทธพล กุณะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายพิทักษ์ ปทุมวัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายอัครนันท์ ทองวงศ์สกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายวรฤทธิ

์

นะประสิทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายจิรภัทร ทองอ้น

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายคณิษร ชุ่มสำราญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงธิญดา เมธากรศิริ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงบุญญาพร ถุงเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงปาณิสรา น่วมนวล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองสำฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ ยือรัมย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงสุภาพร อรัญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงสุวิภา พรหมสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงสิวินีย์ บัวรอด

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงรชยา จันทร์สอาด

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงรัชดาวัลย์ นาโค

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงกชกร มาตา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงฐิตารีย์ เลิศธนสมบัติ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายกัมปนาท พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์ ก่อดิษฐ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๗ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายนครินทร์ มีโพธิงาม

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญมี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายนาวิน สุธรรมชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายวุฒิโรจน์ ศรีเพชร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายพิทักษ์พล อาจคงหาญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ มณฑา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายวริศ ทองแดง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายสิทธิกร นาดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายภาคิน บุญเดช

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายศุภกร นิยม

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายนวพล ผลเกลียง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงชลิดา ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงชวิศา บุญแท่น

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงอติภา วงค์วิศาล

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงณิชาภรณ์ มาลามาศ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงนภัสกร ทองรัดแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงเบญญาภา นิคมขำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงพิมพ์มาตา แสงสำลี

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงพรนภัส แย้มพ่วง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงแพรวา สุทธิบุตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงมัณฑนา ไกรเพชร

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงอริศรา ศาสตร์เวช

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงกนกอร กลันสุข

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ เหมือนเงิน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงพิชญากร สาสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงวริศรา บุญสมศักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายธีระชัย ไชยชมภู

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายนิรัต บุตรฉำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายอมรรัตน์ สามสงวน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายตรีเทพ คำนนท์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายกิตติคุณ มาตรา

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ราษฎร์นิยม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายณภัทร ทะยอมใหม่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายอรรถวุฒิ อ่วมปน

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายเทพนิมิตร สีผึง

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายมนัสวิน ปญญสิน

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายธีรภัทร สังโสม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พิมพา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงจณิสตา บัวแดง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงณิชานันท์ แซ่เฮ้ง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงธนิดา พัชรพรนุกูล

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงพรพิมล ปญญามูล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงภควดี ขุนพิทักษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แก้วไตรรัตน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงรัตติกาล นรากร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงรพีภัทร คะมิ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงนิศากร ร่วมสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงจิรสุตา บุญเฮง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงธัญชนก มาลัยทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงสโรชา เตยต้น

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงจิดาภา รอดฤดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายคณิน ทรงรัตนา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายไตรภพ ขวัญเนตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายธนิก จันทร์ทิพย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายเศรษฐพงศ์ อินทร์เขียว

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายธีรภัทร แดงมาก

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายรัฐนันท์ มูลเสถียร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายวิวิธชัย จันทุม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายวีรภัทร เฮงที

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายศรายุทธ สายนิยม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงสุภาสิณี ทับทิมแดง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายปกรณ์ มีซี

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายอดิเรก พลท้าว

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายวีรภัทร บุญครอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายทรงวุฒิ พุ่มจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ฉัตรหลวง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงนันท์นภัส เหรียญทองคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกิดท้วม

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงภัทรธิดา รินทรักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงวทันยา เชือมสุข

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๙ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงรมิตา สาระจิตต์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงเอมิกา เขนยงาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงพลอยลดา ยอดชัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงศรัณย์ลดา ภิญโญนพสกุล

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงเกษมณี เพ็งที

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายชลลดา อารีรอบ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายชุตาภรณ์ ยิงถาวรสุข

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ เตชะสถิตย์กุล

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายกันตพัชร วรธนปุญญพัฒน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

อุตศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายรวมพล หนูน้อย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

น่วมศิริ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เข็มทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายอังคฤทธิ

์

เศวตวรรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายกมลวุฒิ ปยะลาภา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายฐิติวัชร์ วามะลุน

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายชรัฐ พัฒนแสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายธนธรณ์ มหิมา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายพรพิพัฒน์ เจริญสุข

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายปญจพล ยาศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายธนวรรธน์ อิสระเสนารักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงจริญาภรณ์ นาคคุ้ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงจิตติมนต์ ศรศิลปชัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงปภาวี ชาญประโคน

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงพิราวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ทองกี

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงสุนิตรา โชคเหมาะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงสุภาวิณี ธนาจิรฐานนันท์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงอนันตญา กรุดมินบุรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงอารยา เข็มทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ เลียงพรม

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงอริสรา จากนอก

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงภัทรจาริน พินิจการ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงวริศรา อยู่สถิตย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงคณภรณ์ สังข์ขาว

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๐ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ศิริมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงนัทธิณี รักดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายศิรวัฒน์ วรโชติธนภิรมย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายจิรเมธ จริโอภาส

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๙๔ เด็กชายชณัฎช์ฐภาคย์
ใครสมุทร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายสุทธิพงศ์ แฟมคลองขอม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ดีสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายบวรศักดิ

์

ทับแสงทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายปรัชญา ตังเจริญงามวงศ์

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายพัชรพล โสมทับ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายพีระศักดิ

์

จอมมงคล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายอภิรักษ์ ลำงาม

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายโอมชนะ ดำสมาน

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายธนภัท พรมพา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงณัฐริกา นุชจีด

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีโมรา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงกรกนก พรพานิช

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงณัฏฐา มาสมทบ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงนฤมล มิตรทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงมุทิตา รอดดารา

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงวรัญญา พุทธแนวนุช

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงวราภรณ์ พุทธแนวนุช

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงพิยดา กันสุธา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงปพิชญา แสงอรุณ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงศรีศุภภัทรา รอดสุธา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงสุชาดา สิงห์ครุฑ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ พลขันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงปณิตา ม่วงรอด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงฉัตรชยา ประมัดสระน้อย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายนิธิ พงศ์สิริภัค

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายนันทกร แก้วคง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายรชต ไชยปญญา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงพิริยาพร ขอเพิมกลาง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายนฤเบศร ธรรมคุณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายพิชุตม์ ภูตะลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงปณฑิตา หงษา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัชนีกรรัศมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายกิตติภูมิ นวนศรีอ่อน

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงชลธร ฟาคุ้ม

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงจิราพร อยู่สถิตย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงสุทันษา สาครธีรวัฒน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายวรเมธ ภาคานาม

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายธนกร กอบจิตติ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายปณณวัฒน์ สีกากี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงแพรธิชา ศรีเมฆ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงภัทรา ดีรอด

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายวชากร ภูริเจริญเดช

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายกิตติเมธี

์

ธนเปยมภูวนนท์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงอภิสรา ธนูสาร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายฐิติกร เกิดสวัสดิ์

ิ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา หวานคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงธฤษวรรณ ฐินถาวร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงศิจิตรา ทองเกิด

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงอภิญญา วังมะนาว

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายวรพงศ์ สุพะกะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงพรณภา กลินบานชืน

่ ่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายพิชชากานต์ ดวงเลิศ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงกรวรรณ เทศเสงียม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายศตพร จันทอง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงชุตินันท์ เมกขุนทด

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายธนาธร เพียรกิจ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงชาลิสา ศักดาพิสิฐ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายปองพล สดถาวร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงนาตาชา ต้นโพธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงรินท์ชาอร การสอน

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายธงชัย ฉิมไทย

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงปพิชญา อนุดิตย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายเจษฏา ทิมทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงอติกานต์ ฤทัยภิรักษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายวโรดม ผึงน้อย

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๒ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายกฤชติชัย แสไพศาล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ วิทยศักดิพันธ์ุ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายภูพิพัฒน์ คำสงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายธราเทพ เครืองทิพย์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงวิรัญชนา แสงศัพท์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
วัดใหญ่จอมปราสาท

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายธวัชชัย ภู่เล็ก

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายธิฏินันท์ บัวเขียว

๑๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงจันทนิภา ช้างสีนวล

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงจันทิมา ตันเอียม

่

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายปงปอง -

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายนวัตกรณ์ พัฒน์จันทร์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงณัฐพร พันโท

๑๐/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายวิชญ์พล ครองเพ็ชร

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงกนกพร รักษาศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายวิชญ์พล สาธุพันธ์

๑๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายมานพ ใจวงศ์ก้อน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายอาทิตย์ หมายดี

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายภัทรธร มันคง

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายพุทธิธรรม แสนสาร

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงกันต์ฤทัย บัวสอน

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายวีรภาพ รสสุคนธ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงชัญจนา -

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงณิชากร วงศ์บุญ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงอทิตญา พิลาพรม

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายเฉลิมยุทธ กนกวรากร

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายเดชา เนียมลมุล

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายอาล -

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายสุขเสมอ ใจหวัง

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายจิระวัฒน์ สีทอง

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงอรกมล พุทธาศรี

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงญาโนทัย สีหะเดช

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายธนพัฒน์ โพธิมณี

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายสงกรานต์ นภาโอบอุ้มวารี

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายภัทรพล ชาวขมิน

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

กาฬภักดี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๓ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงจุฬารักษ์ หอมพันนา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายชวณัฐ พรหมมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายนครินทร์ ยวดขุนทด

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงแพรวา รักชาติกำเนิด

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๔๙๙
นางสาวชนกานต์ แสงงาม

๒๗/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๕๐๐
นางสาวชรันดา พานโฮม

๑๐/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๕๐๑
นางสาวทวีพร บุญรอด

๐๕/๐๒/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๕๐๒
นางสาวนำทิพย์ พรมศรี

๒๗/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๕๐๓
นางสุพัตรา นาวิก

๓๐/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายรพีภัทร แซ่เตียว

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายพีรพงษ์ ภิรมย์แจ้ง

๒๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายสนธยา แหยมอุบล

๑๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายอภินันท์ ยิมน้อย

้

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายภัคพล วรรณวิจิตร

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงวิภาพร พุฒมีผล

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงวราภรณ์ พุฒมีผล

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงวิพารัตน์ ดิษฐทองคำ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงศุภิสรา อุทัยชิด

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงสุพรรษา ทรัพย์คง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงวิภาสินี สุคนธ์เจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายภัทรชัย นุชมัน

่

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายพรเทพ พุ่มพฤกษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ พุ่มนำเค็ม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายผดุงเกียรติ จันทร์ทอง

๐๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายมงคล จันหนู

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร สืบด้วง

๒๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงกมลวรรณ หอมทอง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ผึงไผ่

้

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา วิริยะกูล

๑๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายชิตษณุพงษ์ เจริญสุข

๒๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายลีซอ วินทิอิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายกิตพล แสนสวาท

๒๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายนพรัตน์ ทองพูล

๒๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญมา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงพรพิมล สีมาก

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๔ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงสุวัลย์ณา เตาฉอ้อน

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายรัชภูมิ สวนสกุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายศิวกร เนียมนาค

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายขวัญเมือง โยธิบาล

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๓๔
นายกฤษฎา สมนาม

๐๖/๐๖/๒๕๓๕
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๓๕
นางสาวพรพิมล เหงียมจือเกล็ด

่ ้

๐๓/๑๒/๒๕๓๕
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๓๖
นางสาวพิฐชญาณ์ กองแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๑๕
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๓๗
นางสาวภัทรี กตะศิลา

๒๔/๐๘/๒๕๒๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๓๘
นางสาวรัตนา โพธิมี

์

๑๗/๐๑/๒๕๒๔
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๓๙
นางสาวสมวรรณ ศรีสุดามหาอุทัย

๒๙/๑๐/๒๕๓๓
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๔๐
นางสาวเบญจวรรณ ศรีวงค์

๐๖/๐๖/๒๕๒๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงปราณบุรี โคตนิตร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายปวิธ จุ่นทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายกฤษฎาวัฒน์ ต๊ะเหมย

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๔๔ เด็กหญิงประไพรวรรณ
ลาจอมสี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายพศวัตร คัดแช่ม

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายกิตติ วงษ์ประเวศน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายชินวัตร ยอมใจอยู่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายปลันทน์ กาษร

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายพรลภัส อุตคุต

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายพีรวัตน์ ถาวร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายสันติ หล้าเชียงของ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายภูริช จิตรบรรจง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ทองนิโรจน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ช่างปรุง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายณัฐพล หาญแจต

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงพรกนก เสือเหลือง

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงภัทรวิภา ลีแปด

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงชาฤนี วัดท้วม

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงมนฑา ใจนวล

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

โกรกกราก  

สค ๒๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายอภิชาติ ฟูกทรัพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายจะนีมล ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายวันชัย ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายวันทองเลน ไม่มีชือสกุล

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายวุฒิภรณ์ นครวรรณ์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๕ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายทูซัน ไม่มีชือสกุล

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายสุวภาพ สีหาโคตร

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายภูผา ลิมไพบูลย์

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงซัน ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงสรัลพร ยุบล

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงพัชรพร อัจฉริยปกรณ์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงขวัญนภา ภูเขียว

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงจิรัตชญา แก้วเถิน

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงตาซินอู้ ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงเบญญาภา สุขเทพ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงมลนพร ใจเย็น

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงจันทร์ บุญดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงละยีสอน ไม่มีชือสกุล

่

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงพลอย ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงตุ๊กตา ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๘๐ เด็กหญิงส้ายยะตะโทน
ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงแวว มะหะหมัด

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงบัว ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงนันทวัน แก้วสุกแท้

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายเกียรติกุล บุญเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายนที อ่วมแสง

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายจูจู้ ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายไปลไปล ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายวันชัย เจตโพธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายซันโทน ไม่มีชือสกุล

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายมะเลย ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายงีงี ไม่มีชือสกุล

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายอนุภัทร อันเสน

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงปยะธิดา พึงจันทร์ดุม

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงประภาศิริ โสภะบุญ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงปยะฉัตร ภาคใหม่

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงเบญจมาศ โอ้วประเสริฐ

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงพัชรี แก้วสงคราม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงซันลุย ไม่มีชือสกุล

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงณัชพร แซ่พัว

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๖ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา มีชำนาญ

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงนันฐิกา ยิงเจนจบ

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงชญานิน อุ่นตา

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงตันดาคาย ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงหมูแดง ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงโกลรีออ

่

ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงกัญชพร รักการงาน

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายธนัท บุญไชยศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายเตชิน หุ่นทอง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายสิทธิพร ขำชัยภูมิ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายโยษิตา เทียนใส

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายสมชาย ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายต้นกล้า หอมทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายนครินทร์ สีหามาตย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายชาย ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายอาชา ผิวผ่อง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายเดชาธร หมืนเรือคำ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงเพชรี ฝุนมะนาว

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายประวุธ สิงห์ต้ม

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายชวัลวิทย์ หิรัญรัสมี

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายจิรภัทร คำชวนชืน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายนรมน หงษ์ศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายสุขสวัสดิ

์

สัตยาภรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายอณุวัฒน์ ผิวสอาด

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายรติมา จันทร์เรือง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงศิรินทิพย์ จุลพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงขวัญชนก แก้วจินดา

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศรีสุทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายณัฐพล พุกอุย

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายอนุภัทร อรำคำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายภาณุชิต ประจวบ

๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายจักรพงษ์ สงัด

๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายณัฐภูมิ ฉิมพาลี

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายธีรภัทร์ สงัด

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายพงพน ว่องไว

๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงนภัส ไม่มีชือสกุล

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๗ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงงามตา ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงจ๋า ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงน้องเปล ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงฐานิตา สร้อยอำภา

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงอนิศรา บุบผามาโล

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงนันทกานต์ พุ่มยีหวา

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายทรงพล สาลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายศิรศักดิ

์

ใจตาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายภัครพงษ์ สร้อยอำภา

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายอภิรชัย สังขสุข

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายเอ็ม ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายแมน ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงชนากานต์ อาจจงรักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงออน ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงหมิว ทิบนาดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงศุภวรรณ พุ่มยีหวา

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงศิลดา พัตรสิงห์

๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงสุกัญญา ไม่มีชือสกุล

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงบุษยา รัตนะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายดัสกรณ์ สงัด

๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายรัชชานนท์ จุเปรียน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายภูริณัฐ ดอกไม้ทอง

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายธีรภัทร์ สุดเสน่ห์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายอิทธิพล ศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายวุฒินันท์ เครือวัลย์

๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายศราวุฒิ หมีเงิน

๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายชิดชนก ไม่มีชือสกุล

่

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ บุญปลอด

๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงกิติมา ตุ้มเพชร

๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงสุพรรษา อำดำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงอัญมณี ไตรศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงศศิกานต์ อ่วมเปยม

๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงนีรชา ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงจุฑามาศ สงัด

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงญาณิศา แจ้งประโคน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงนกชนาถ ยศภูมิ

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ปาไม้ทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงเชอรี

่

ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายอรรถพร ศิริ

๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายจักรกฤษ พลเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายภาณุพงษ์ เลิศละออรัตน์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายสุขเกษม สงัด

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายสุวรรณ แตงอ่อน

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายสิทธิชัย สงัด

๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายนาวา จันทรวัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายธนพนธ์ โพธิสาร

๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เอ้สมนึก
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายวัฒนเทพ ม่วงสี

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยอำภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายระวี ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงศรญา กลินนิล

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงวาสนา แลดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ สิทธิโกมลวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงณัฐฐาพร แก้วทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงพิชญาภา เกิดสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงปู ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงมะลิ ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ นิภา

๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สามัคคีศรัทธาราม  

สค ๒๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงนิชา วันเพ็ง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายธนภัทร ขวัญศรี

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงธนนัชพร พละสาร

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงนัชชา วิกสิตโกมุท

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงพรนิภา พุ่มพฤกษ์

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงพัสราภรณ์ กิยะแพทย์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงภรณ์กรรยา วิเศษจินดา

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงสุนิสา ไทรเกต

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ใจแพร

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายชวลิต ปยพันธุ์วรขจร

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายณัฐพงศ์ มูลประชา

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายต่อสกุล วิถีชอบ

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๙ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายโทชิโอะ ไซโต้

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายปญจพล -

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายพลพล แพรแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายวรฤทธิ

์

หนูทอง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายเอกรินทร์ โตกุล

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายอภิศักดิ

์

ชาวนำ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงฐิติมา บุญช่วย

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงเพชรนรินทร์

ชาวไร่อ้อย
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงพิยดา เขียวพุ่มพวง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงวรรณศิริ สอดศรี

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงศิขรินทร ภักดี

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงสุทธิดา ก้านสน

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงสุพิชญา ต้นโพธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เต้ากลาง

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายตรีเนตร บุญประเสริฐ

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายธนกฤต พิศนอก

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายธนดล มีศิริ

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายนนทกร โพธิศรี

์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายปราโมทย์ ต้นโพธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายวีรพล หงษา

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงชนากานต์ สุขลิตร

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงณัฐริกา มาละศรี

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงทัศนีย์ กาลกระสังข์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงนิราภร จวงจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงปริยากร มังคัง

่ ่

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงพรฐณัฐ ดวงครุฑ

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ช่องคันปอน

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ผาเจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงวรรณพร พ่วงเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายกฤตกร สมไพบูลย์

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายทีปกร ศิริษา

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายธนกฤต มะกูล

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายธีรภัทร มังมี

่

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายภัทรกร เกตุมณี

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิสิทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๐ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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สค ๒๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายภูมินันท์ กมลผัน

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายสิทธิพันธ์ สุทธิสำเริง

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายสุทัศน์ หินนอก

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายอรรจกร สมบูรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงช่อทิพย์ เรือนมินทร์

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงณิชาภัทร คำศรี

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ แก้ววิเชียร

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงธนัตถ์อร ยศธะสาร

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรอยู่

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงปยธิดา สินหมู่

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงปุณิกา สำเภาทอง

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงพัชรวลัย เอียมสะอาด

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงวรรณพร จุมศรีสิงห์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายอัครดนัย เนรคร

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงปลายฝน ชาวาป

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงชาลิศา ศรีสุวรรณ

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายรัฐธรรมนูญ สมนาม

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายเตรวิทย์ สีเหลือง

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงณัฐพร แก้วดวงเทียน

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงชามาวีร์ โพธิศรี

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นิมะบุตร
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงชนกพร สิงห์หะ

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงกุนธิดา อินกรัด

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายธนทรัพย์ เจียงไชย

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงทวานนท์

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงฉันทพิชญา ทังกระโทก

่

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายธนพล ใจช้า

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายธีรภัทร์ บรรจงนอก

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายพงศกร ทองรักษ์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายกฤษณะ ตุยสติ

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงมณีวรรณ หอมประทุม

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายนภดล บุญช่วย

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงริสา สัพโส

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายพลวัฒน์ กรมทอง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงนันท์นภัส ส้อยศรีภูมิ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๑ / ๑๘๕

้
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สค ๒๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงพิชชาภา พุทธรักษา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายนาฏศิลป บุญจิม

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายปวันรัตน์ โคสะขึง

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายธีรเดช เอียงชะอุ่ม

้

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปญจะจี

๋

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงวรรณภา คล้ายพุก

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงธิติกานต์ สะเทือน

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงวราพร ปนทอง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงอัจฉราพร บัวละคร

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงเปรมณัช เอียมองค์

่

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายศิรภัทร ก่อเกียรติอาภร

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายสุรพศ ขยันไทย

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงบุญทิวา บุญกลาง

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงศรุตา อ่อนแสง

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายจิรพัฒน์ ปวงสุข

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายสุทัศน์ มะลิซ้อน

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงนริศรา โพธิสิทธิ

์ ์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงเปรมมิการ์ คล้ายแผน

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๙๓ เด็กหญิงพรประพรรณ
มอญเก่า

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงปาริชาติ หันจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายศรายุทธ ทองคุ้ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายอภิรักษ์ กิยะแพทย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงนริศรา นรจีน

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายวรวัช เพ็งทะลุง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายกฤษนะ อินทิม

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ไชยคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายอนันชนินทร์ ยุติธรรม

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงกฤษณา พืงพเดช

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงณัฐญา ศรีมงคล

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงอรวรรณยา คลังระหัด

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายบดินทร์ ศิลปชัย

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายธีรนนท์ แจ่มกระจ่าง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายวัฒนชัย แพรกวารี

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายปยวัตน์ อุตรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงอธิชา จรุงกัณฑ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๒ / ๑๘๕

้
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สค ๒๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายธนะกร ธูปหอม

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายนพวิชญ์ สายบุญรอด

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายอัฒฑกร ชมนิกร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายวีร์ฤทธิ

์

ศรีธำรงเพชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงพนิดา ชวดชุม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายภัทรพล มหาราช

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายอนุชา ทองโสม

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงอภิริยาพร นนทรักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายสุภรัตน์ ภะวะ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายสุชาติ สีโสภา

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงอนัชรา ธิพรพันธ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๒๑
นางสาวฐิติพร ทานา

๒๗/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๒๒
นางสาววัลย์ลิกา อินทร์คำ

๑๗/๑/๒๕๑๖
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๒๓
นางสาวอุมาภรณ์ เทพแก้ว ๙/๘/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายวุฒิชัย พูลประดิษฐ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงรพีพร มากสมบูรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายศุภกร ภู่พลับ

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายทัตพล สาดวอน

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ โชวันดี

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายศรายุ พรมแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงเกวลิน คำเสียงใส

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงธันยาธรณ์ รุจิเมธากุล

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายอานันท์ พังยะ

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงสาลี

่

แช่มลาย
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายณัฐภูมิ รอดสันเทียะ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ เชือสกล

้

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายทรรศชล ใบทอง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงกัญจน์จิรา มะหัด

๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายบรรณวิชญ์ จันทร์หอม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงกรรณิกา บุญจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายศุภกร เทียงใจชุ่ม

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๔๑
นางสาวจินตนา วิเศษสิงห์ ๗/๑/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๔๒
นางสาวพิชญา จันทร์งาม

๓๐/๕/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๔๓
นายยศศักดิ

์

อุ่นไทยแท้ ๔/๑/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๔๔
นางสาววิศรากรณ์ เพ็ชรบรรพต

๑๕/๘/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๓ / ๑๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๘๔๕
นางสาวสุภาพ อมรพงษ์โพธิชา

๒๔/๙/๒๕๒๖
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงภัณฑิรา ไวบุญญา

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงชลธิชา อยู่เจริญ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงเบญจมาศ จุลละศรีสวัสดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงมายด์ ต่างด้าว

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๕๐ เด็กหญิงวรรณธิดาพร
ชากัน

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายทนงศักดิ

์

โบว์สุววรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายณัฐพล ปองคำรด

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงมัชฌิมา วงค์สุภา

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงอำไพ พุมาเกรียว

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงณัฐชา หมืนสิทธิแพร่

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงสรัญญา ชาวยศ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงพิชชาพร กิมเซีย

้ ่

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงกิตสมี -

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงเทศเทศวี -

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงพาทินธิดา เคนไชยวงค์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงอัญญารัตน์ อินชายเขา

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายอนุวัตร บุญส่ง

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงชลนิชา บุญเกิด

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงรสิตา ชาวโพงพาง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายชัยยุทธ สุธาพจน์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายนุพร อ่วมคำ

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายณิชพล อินปนโย

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายกิตติชัย ง้าวไข่นำ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงธนิสรี โชติต้าน

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงธนิสรา โชติต้าน

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โง้นทา
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงพรธิภา โนใหม่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายพงศกร คุ้มครอง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กชายนัฐภูมิ ภักดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงวิภารัตน์ พึงแก้ว

่

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงศุภษร สอนสุข

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายรัฐฏพล สุวรรณประทีป

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายสุภัทร ไพรงาม

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายกิตติภูมิ ศรีอุทธวงศ์

๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๔ / ๑๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงอาริษา ครองยุติ

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ เนียมเมืองปก

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงณัฏฐชัญญา มณีไพโรจน์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายปรเมศ -

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงกัญชพร พระอินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายศุภณัฐ นุชพรวง

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงอนัญญา สำเร็จงาน

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายนรากร อาจธัญกรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดิษเทศ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายปยกิตติ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงภาวินี เจริญทรัพย์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายนราวิชญ์ ผิวเผือก

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ดีสว่าง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายธรรมโชติ อ่อนสี

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายศุภกิจ เลิศอุดม

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงกัญธิมา สุวรรณอุดม

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงอินทิรา พานทอง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงจันทิมา คงดี

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายธนวัฒน์ สนกรุด

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายไกรสร อินโสม

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ มะลิ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายพิพัฒน์ ดาคำพิเศษ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายวินัย บุตรศรีภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายวีรภัทร จันทร์เสน

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงณัฐชา นิมเนียม

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงวรรณพร ยศสมบัติ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แปนแย้ม

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายปยะนนท์ แก้วเงา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายวีรวัฒน์ วิรัชวงษ์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เทียงตรง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายบัญชา เบ็ญจาทิกุล

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายธีรภัทร เทียงนา

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงนิรชา ฉิมพลี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงพีรดา สำเภาทอง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงนิภาภรณ์ รุ่งสว่าง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๕ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายพงศ์ชนก สุขเมือง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สำเภาทอง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงปยพร ครหาญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงพิชชา กิงตะโก

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงนำหวาน ต่างด้าว

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงลักษิกา วงค์ษา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงณัฐวิภา เต็มจิตต์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงปาริชาติ รามไธสง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงธิชา พิยะใหญ่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงรุ่งไพริน สงวนสิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายภูผา กรึกรัมย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงปาลิตา วงค์ถา

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญแหยม

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายพิชัยภูษิต ยาเคน

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงศิริวรรณ เฟองฟุง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงพัชรี ถมยาแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายณัฐภูมิ สว่างพันธุ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงสิรภัทร ผิวอ่อน

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงสราญทิพย์ ไหลงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายวีระภาพ ฤทธิโพธิ

์ ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๓๕
นางสาวกมลพร ผ่องจันทึก

๑๔/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๓๖
นายชาญวิทย์ ฉายประเสริฐ

๐๗/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๓๗
นางสาวทิพย์วรรณ ภู่พงษ์พันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายลีฟ

ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงช่อพกา

ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายสิรวิชญ์ พึงจิตร

่

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายขาว

ไม่ปรากฏนามสกุล ๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายเยมินนาย

ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายอองซัน

ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงโนมิโก

ไม่ปรากฏนามสกุล ๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายตูยะ

ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายแทค

ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๔๖๐/๑๙๔๗
นายเจดัย

ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายซะฮะ

ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายอรรพล พิมพ์บุตร

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๖ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายณัฐพล ทรัพย์คง

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงวรรณวิสา สุขศรี ๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงปยฉัตร อินทร์แพทย์

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายนนทกร เวชประเสริฐ

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายอรุณชัย สุ่มสน ๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายวิริยะ เนตรสูงเนิน

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายดนุเดช สุขประเสริฐ

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงพิมฑ์มาดา ลีไพบูลย์

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่ลิม

้

๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงวราภรณ์ สันโดษ

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงอภิชญา วงศ์เชิดขวัญ ๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงสิริมา สินแก้ว

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงวิภาดา พุ่มเพ็ง

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงสุธิตา พูดเสียง

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงปณิตา ยาปญ

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงอนัญญา อินทร์เผือก

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

พลคณา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร นามวงศ์

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงวริศรา จันดาวัลย์ ๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายปกรชัย จิตมัน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ แสนสุริวงค์

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายรวิพล จอดเกาะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายธีระวัฒน์ จันทร์พิทักษ์ ๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายชิตชณก เพชรจีด ๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายวรเมธ ฉิมมี

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายประภาส สัมมาสาโก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายฐิติวัฒน์ คันโททอง

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายเนรมิต แสงสุข

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายยอดเพชร แก้วมาลา

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายบูรพา อ่อนเกษร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ ยศระวาส ๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายพีรพัฒน สายสุวรรณ์

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายวิสูตร แสงหิรัญ ๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายอัยยะ วิเวก ๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายนที พึงพันธ์

่

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๗ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงศิวภรณ์ กลัดสมตน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ วันเพ็ง ๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงญาดา บุตรจินดา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงนุสรา สุคนธ์ ๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงศศิกานต์ ปญญา ๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงรวิภา จอดเกาะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงณัฐมนต์ สว่างศริวงค์

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงปนัดดา เหล็กดี ๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงวรรณ์วิสา สุขนาแซง

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงชาลิสา น้อยอิม

่

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงสุกัญญา เรืองฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงอัฐภรพินญา คำจริง

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงพรหมพร สุทัต

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงประภัสสร รวยรืน

่

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายวายุ ดำขำ

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ โสรฎา ๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายราชมงคล โรจนรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายธนกฤต อิมเต็ม

่

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ขวัญมัน

่

๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายชานนท์ ยุวศรี

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายวีรพล อุ่นนาวงค์

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายอภิวัฒน์ สิทธิกวด ๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายภวาพัฒน์ จงพัฒนพันธื

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายจตุพร ประมวล

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายวรวุฒิ แสนหลวง ๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ พร้าโต

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีประดิษฐ์

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายศุภชัย ตะโก

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ งามจันอัด ๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายอภิชัย ไผ่ล้อมทอง

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายคมนรงค์ ปองมาลี

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายธัชนนท์ ดวงจันทร์ ๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงศศิรา อันวิเศษ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงขวัญจิรา ทองพยงค์

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงศิริวรรณ สนัย ๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงอรนลิน จูวรรณะ

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงไพลิน บุญเรือง ๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงชมัยภรณ์ โคตรมี

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงเพชรชมพู แกะพลอย

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงอรอนงค์ พุกกะนะวนิช

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา บริบูรณ์

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงชวัลรัตน์ นราแก้ว

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงธณัชชา นันทนะวานิช

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงวีรดา เผือกเทศ

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงทัศมาภรณ์ มะณีศรี

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงกนกพร นิลโนรี

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงอภิญญา ครองยศ

๑๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายอนุชา มหาวัน

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายธนกร ทรงนามศิริกุล

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายสุรเกียรติ

์

กลินจำปา

่

๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายเฉลิมราช ปสสา

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายศุภมงคล สงวนขำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายอินทนนท์ มึกขุนทด

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ เอียมชืน

่ ่

๒๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายศุภกร สิงห์ยะบุศย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ จรุงพันธ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายนรภัทร นนท์ศิริ

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายนราธิป แสนแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงธนภัทร ห้วยธาร ๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงกชกร สระทองหา

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงจินดารัตน์ อารีเอือ

้

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงนันท์นภัส โพธิหล้า

์

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงศิริภัสสร เปรมปรีด์

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงพัชราภา ราชวงศ์ ๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงศุภัชญา เพ็งปาน

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงภรณี พูลบุญ

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงพรลภัส แท่นนิล

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงบัณณิตา กนกวิวัฒน์พร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงสิมิลัน ลิวห้อง

้

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๙ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายจิราภัทร อินจิตร ๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายภาริพงษ์ วัดฟุงเฟอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายรัตนะชัย เลิศคุณวุฒิ ๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายพีระณัฐ แตงพิศ

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายธีรพงศ์ งามโภชนามงคล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงศรีสุดา ศรีศิริ

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงธนาภรณ์ พร้อมบูลย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ยศวิไล ๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงสุลิสา จิวอยู่

๋

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ศุภลาภประเสริฐ ๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงเจติยา เงาะอาศัย

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงฐานิกา จันทะรัตน์

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายศรัณย์ สังขบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จันทร์ปรุง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงพรพรหม ภู่กัน

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หวังพรม

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงสุทธิชา โรจน์ประสงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงวราพร ตุ่มประสงค์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงพรประภา ลีลาน้อย

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงสโรชา อยู่เจริญ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงจรรยา รถทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงอรทัย จารคุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงเมวดี แก้วคำจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงณัฐรดา ทางสวาย

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงกวินธิดา แว่นแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงวารุณี สมระจิตร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายจีรภัทร อำเฮ็ง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ เพ็ชรสม

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายวิริทธิพล

์

ตรีสุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายกิตติพันธ์ จันจุ้ย

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายฐิติวัฒน์ วรศาสตร์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายองอาจ แก้วชูกุล

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายศตพรรษ เคลิมฝน

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายพิสิษฐ์ บุรีนอก

๑๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายภูมิภัทร เพ็ชราชัย

๑๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๐ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงลดาวัลย์ รัตนเรือง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงวนาลี คำทองหลาง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงธีราพร ฐินน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงวรวรรณา ค้าฟน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงมนฑินันท์ บุญมัน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงณิชกาญจน์ จันทร์ทวายศ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงปาริชาต พรมประเสริฐ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงประภัสสร รุจิตร

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงธนาภรณ์ เหลืองโศภิษฐ์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงอรวรรณ บุญมา

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงเยาวพา สำเภา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงนวิยา ยะอารี

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงสุธาทิพย์ อินเเหยม

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงอรนภา สว่างอารมณ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงนันณภัทร์ จันทรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงกัลยกร สวนสมศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงจตุพร แก้วตาติบ

๊

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงสิวินีย์ วงศ์ภักดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายอิทธิพล บุญถนอม

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายชนกชนม์ ปงสันเทียะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายมนัสวี พวงใบดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายรติพงศ์ โคมน้อย

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายขจิตพงษ์ โอ้วประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายณัฎฐมนตรี เจียมตน

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายปภิชัย อุ่นสกุลสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายศิริวัฒน์ เกือทอง

้

๑๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงกาญจนา ตุ่มประสงค์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงนิศานาถ ยงหัสถกรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ หนุนเหลือง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงอรพรรณ ธรรมพร

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงอริสา แสงทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงดลยา รักษากลิน

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงชฎาภา ทับไกร

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงณัฐริดา กิงแก้ว

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงปนัสยา รอดสิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงพิมศิริ ยศธะสาร

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงปาริชาติ ปะเวตัง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงธีรดา แท่นแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงกุลนัล ศรีทะนน

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายปฏิพล สายจันทะคาม

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายอจลวิชญ์ ศรีมงคล

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายพุทธิพงษ์ ปราโมทย์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายพศธิษณ์ ก้องภพศุภวิชญ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายกวีวัฒน์ เพชรพัฒนวัฒน์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ ทิพเพชร

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายอภิวัฒน์ มันบางยาง

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายเทพทัต อ่วมสิน

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายยศกร มิซิร์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แดงพูลผล

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายสหรัฐ เงินสมบัติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายนพรุจ สหะเดช

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายพีรพัฒน์ เทพสอน

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายชยณัฐ เลิศวิลัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายฐิติศักดิ

์

บุญมี
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงณริสสา อยู่เปา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงอรพรรณ เข็มแดง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงวริศศรุตา ตุนธกิจ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ นาสืบ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงยลดา สลับเขียว

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงสุดาพร ใสสดศรี

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงอรุณี มีถนอม

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงอภิญญา สาลีนาค

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงอาภัสรา หมอปาน

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงฐิติพร เคนไชยวงค์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงนลินี เทียมตรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงชุติกานต์ เติมสายทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงอารียา ฤทธิมนตรี

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงสไบทอง ตรีสอน

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงนิศาชล ปนแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายฉัตรวีร์ อิศรา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๒ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายณัฐปกรณ์ เหลืองสุดใจ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ถิระสุข

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายกันต์ชัย กุหลาบซ้อน

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายณภัทร

เบญจมหาปญญา ๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายนรากร ทองชิว

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายธนัท สุภาพ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

จันทร์ทิพย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายอภิวุฒิ สืบฤกษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายปภังกร นิมเเสง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงณมน ยีสุ่นศรี

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงสุธารัตน์ บัวลอย

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงสุรีรัตน์ พันธ์คำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงมุทิตา ทับวังกลำ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงฐิตินันท์ สระศรีสม

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงขวัญภิรมย์ พูนเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงจันฐิมา เกิดปฐม

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงณัฐชา ทองวีระ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงบัณฑิตา จิตรไธสง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงภัทรา พรามณ์เขียว

๑๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงฟาใส สุขอร่าม

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงธนัชชา วาดเขียน

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงกาญจนา มหาชัย

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงพิชญาภา กำเนิดกาญจน์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงสิรามล ชำนาญเนตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ งาหอม

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงศิริวรรณ เครือเมฆ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองคุ้ม

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายภัทรพงษ์ แสงประดิษฐ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายอรรถพล เจริญสุข

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายพีระสิทธิ

์

คลังกำเหนิด
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายสิรวิชญ์ เจ๊กพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายภานุพงศ์ บูชาพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ตาเครือ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงสุฐิตา พันแสนชา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงพิมล นิลน้อย

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๓ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงสุพรรษา จันทรเทศ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงสิริกร ทองยิม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงกนกพร เหล็กดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงอัจฉรา แก้วมา

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงอชิตา สินชัย

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงประภัสสร บุตรวิเชียร

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทัศนีย์ไตรเทพ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงอนุสรา อิสลาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงณณฒกฤต ตังมันคง

้ ่

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายนพณัฐ กมลบูชาธรรม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายนพดล จารัตน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงธัญวรรณ ศรีบุญเรือง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงธัญชนก รักษา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่ตัง

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงษ์คำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายณัฐพงษ์ นาคบุญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงปนัดดา อาราเม

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงญาณิศา รักษาธิการ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงสุพัตรา ปานท่าฬอ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงญาณพา สิมทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงต้องตา อาจหาญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายจิรพัฒน์ จารัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายภูริทัต ประเวสไพรสนธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายกัณภัค นิมพึง

่ ่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กชายธีรเดช สาลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายธนภัทร อถมพรมราช

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายศุภณัฐ วิริยะนรอนันต์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายภูธเนศ แสนศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงสุรัชดา หล้าคอม

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงผกามาศ ไชยกูล

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงเมธาพร แพรกจินดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงญากานดา สิมทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองคงอยู่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงอภิธณี เพ็ชรอิม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงวรินรำไพ ขวัญอยู่เย็น

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๔ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แซ่ฉัว

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงทิฆัมพร จงกระโจม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงพิริยกร จันทรรักษา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงมัทยาวี โยวิลัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงพิมพ์นารา วงศ์มา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงอัจจิมา พรมกูล

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงศุภนุช โสภิณธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงพุทธธิดา ปราโมทย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายณัฐภูมิ จันทศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงจริยา ทรัพย์พัฒนา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงทองกร แสงประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายวรภพ เก่งเขตร์วิทย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายภูมิชนะ ยศระวาส

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงณัฐชญา จันทร์ศรีอ่อน

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงสิริยากรณ์ นารี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงริสลา สถาพรลำเลิศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายอนุสรณ์ คำมะลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ สุขย่อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายสุรพัศ พ่วงเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ปนมังกร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายชานุ โพธิสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายชยพล ฉิมเฉิด

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายรณกฤต เกิดจังหวัด

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายปุญญพัฒน์ สายกัน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายติณณ์ มงคลบัณฑิต

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ ดีที

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายคณุตม์ แฝงฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายนวพรรษ เกาะสมุทร

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายปุริม รักสนธิสกุล

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายสิทธิกร บุตรา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายพศวีร์ รชตไกรวิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายศุภโชติ แก้วนิมิตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายปฏิพัทร์ แซ่เฮง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายทรงพล สุดธง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายอธิวัฒน์ ทิพย์บำรุง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๕ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พัฒน์ผลพานิช
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายณัฐพจน์ ดุลย์ธันยา

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงรินรดา ท้วมสากล

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ชำกลำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงมนฤทัย เฮงที

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงพัณณิฏา สาครขำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงกนกภัทร ทองจำนงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงวราทิพย์ บัญชาเดช

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงนิชานันท์ พลเยียม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงวิชญาพร อาภาวุฒิภาคย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงศุจินันท์ เกาเล็ก

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงพรกนก สงมูลนาค

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันจุ้ย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงศรันพร บุญมา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงสุภาวดี โอ้วประเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงกุลรวี รวมสันเทียะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงพิรชา สวัสดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงพิชญนันท์ ปนสกุล

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงศรัณรัตน์ กันตะนันท์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงเขมจิรา โยเหลา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายติณวุฒิ วันมา ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายวีรสิทธิ

์

แสงจันทร์ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายอุดมศักดิ

์

รัตนาวากุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายวรวุฒิ มาวงค์

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายนนธวัช เงินชัง

่

๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายพัชรพล เพ็ชร์ฉาย

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายพิพัฒน์ ประสิทธิไกร

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายณัฐชนพัฒน์ สิทธินาม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายกิตติกร ศรีสำราญ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายภาณุพงศ์ มิตรมงคลยศ

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายสุกนต์ธี ใจดีเจริญ

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายนพกร วงจริต

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายจิรายุ วิเศษเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เชียวชูกุล

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงชลิตา มงคลตรีลักษณ์

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๖ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงลัลน์ลลิตก์ สุวรรณศรีสาคร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงณิชนันท์ ชะริทอง ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงชลดา สุขรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เชาว์ศิริกุล ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงธนัชพร

ถาวรเจริญทรัพย์ ๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สามงามแก้ว ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงชวัลนุช แก้วจ้อน

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงเมฑกา จำเนียรทรัพย์

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงพรชนก จิตมุ่งมโนธรรม ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงณัฐธิชา ยอดอุดม

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงเจนจิรา ทึกขุนทด ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงชัญญานุช รอดคลองตัน ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงขวัญทิพย์ สร้อยศิริ

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงญาดา ตราทิพย์

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงศศิกานต์ ปรีสาลี

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงเพชรลดา ลานไพร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงนัฐกาญจน์ อังกูรเจริญพร

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงกรชนก ชืนใจ

่

๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงสุคนธา โพธิทอง

์

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงอริสสา ลาภทวี

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงปวีร์ลดา อริยรัฐธนาโชค

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงสุนิศา โลมากูล ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงพิมพ์นารา พวงทิพย์ ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงปาริชาติ องอาจ

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงชิษณุชา ใจกำแหง ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ดอกมะลิ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายธนศักดิ

์

ลีแตง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายวิกรม มักมะยม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายสุรสาร ชิณณะวิมล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กชายวรเทพ ปาอุปถัมภ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายจักรพันธ์ สุขสันติบรรยง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายพิชญะ วัฒนธรรม

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายสรนันท์ จันทร์ทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายวีรภัทร ลำใยทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายกฤษณะ ทุราชะโร

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๗ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายอภิวัชร์ ผาสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายศุภสรณ์ แก้วหะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายปยะณัฐ ไม้เกตุ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายธีระชัย สวนสมจิตร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายสรากร จันทร์นวลแสง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ ไม้แก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายสุรสีห์ ดวงดารา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายณัฐพัชร์ ศิลาสามสี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายพงศกร ทองแดง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายระวีพล แซ่เอียบ

๊

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายวรวัฒน์ โพธิฉัตร

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายพงศธรณ์ เริมยินดี

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายอภิชาติ นวมชม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายภูรีพัทธ์ ทองสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงอรวรรณ โพธิทอง

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงกชพร ดีชัยยะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชัยศิริ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงนภัสสร เปยวณิช

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงชุตินันท์ หาญอนันต์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงรุจีรัตน์ ทับไกร

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองละมูล

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงอิสรีย์ เกตุรวม

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงณัฐกุล จุลขันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงชัชชญา ภัทรดำรงศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงวรินดา ธาราไพศาล

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงมัณฑนา หุ่นภู

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงพิมพ์วรียา ตำนานณรงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงอิสริยา คงสว่าง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงชนากานต์ ออกกิจวัตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงภิญญดา แสงกระจ่าง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ รัศมี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายยศกร ทองละมุล

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายธนัท กุลเกษมศักดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายศิวัฒน์ สุขหิรัญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายคุณากร มีใหญ่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายจักริน สมบุญดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายพันธกานต์ เลือนแก้ว

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๗๒ เด็กชายเด็ดชายธีรพัฒน์

บูรณะไพบูลย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายกิตติชาติ ตันเจริญ

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายภัคพล สมดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายกิตติวัฒน์ พึงสุดใจ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายศุภชัย พันธะโคตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายธนากร กิยะแพทย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายจักรพันธ์ เฉียบแหลม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายธีรนัย เทียมศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายชโยดม ทรัพย์บางยาง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายกีรติ โกสะรุททะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายศุภวิชญ์ กิคอม

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ จนะศิลป

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายชวนากร กิตติมณฑล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงนัทธมน ศรีสำราญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงกฤติญา เหลืองอร่าม

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงนัฐศิมา มากมูล

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงปทิตตา สมบุญดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงกัญญาภัค พรมมาหล้า

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงศศิวิมล เงินสมบัติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงปานชนก พัฒน์ศรีโสภณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงธันยภัทร์ วรรณวงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงเกวลิน วรทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงเกวลิน บุญถม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงกชกร เกาะเกตุ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เพิมพูล

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงศรัณยา แสงไข่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงพรรณภัสสร ทองมีสี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงศุภกานต์ นวดประโคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงอนันตญา ทองศุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงนพรัตน์ บางเพียรดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงจิดาภา ธรรมวินิจฉัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ผาสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายธีรภัทร ภู่พวง

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๙ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายอภินันท์ นิลสุข ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายกัญกังวาล ดอนไพรเณร ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายนันท์นภัส รุ่งกะทึก ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายธนภัทร์ จันทร์ตรี

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เฟองฟุง ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายกิตติพงษ์ มรรคเจริญ

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายนพดล แก่นแดง ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายณัฐพจน์ ศรีนิเวศน์

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายณชพล วิบูลยเสข

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายธนะพัฒน์ ศรีโสภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายพิพัฒน์ ศรีโสภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายวุฒิชัย เหมวัน

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายภูวิชช์ ชาวนำวน

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายวรฤทธิ

์

ศิริลักษณ์
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายกฤษณะ ไม้ชุน

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายกานตพงศ์ พ่วงบุญมาก

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายประกาศิต เกิดเจริญ

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีสำราญ

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายพงศภัค เปาปราโมทย์

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายธนภัทร ศุภชัย

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายกวินวีร์ อมรเธียรพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายสิริศักดิ

์

ศรีใส ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงประภาศิริ เอกมหาชัย ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงจิราภา สายพานทอง

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงภัชภิชา โรจนธนธร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงศิริขวัญ คำผ่อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงกริษฐา บุญจันทร์

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ อัจฉริยะสาคร ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงศิรดา พ่วงโพธิ

์

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงนวินดา ยิมละมัย

้

๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงอารยา จิตจำนงค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงรัญชิดา คุณประโยชน์

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงรดามณี เดือนสวัสดิ

์

๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงอันธิกา ชาวสมุทร

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงจินดาหรา ถาวร

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๐ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงสริลรัคร วิชิต ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงไปรยา พงษ์อร่าม

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงไปรยา อยู่แจ้ง ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ บุตรรัตน์

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายพาทิศ นันทจันทร์ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายณัฐพล แสงไสยาสน์

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายมาบัณฑิต ผ่องใส

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายธัชณดล ปานแดง ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายศรุต เจริญสุข

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายพีรวัฒน์ ลัดกรูด

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายพีรวิทย์ ประมงทรัพย์ ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายอินทัช ตัณฑดิลก

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายธิติเดช แช่มภักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายธัญศิษฐ์ นิธิหิรัญพัฒนา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายอดิศัย หลักเงินชัย

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายชุติพนธ์ ชะอุ่ม

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายธนรัชต์ วงษ์รินยอง

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายธนภณ ภัคคิวรรณธาร ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายอนุวัฒน์ ทองโพชา ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายวรรธนัย แก้วโอฬารวสุ

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายวีรภัทร กลีบบัว

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายธนกร เพ็ชรพิรุณ

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายเจษฎากรณ์ เข็มทอง

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายกานต์นิธิ พงษ์สถิตย์

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายเจษฎา บุญเกิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายชัยชนะ ลิมตระกูล

้

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายปภังกร เอียมสุนทร

่

๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงบัณฑิตา นำพระทัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงชนิศร เส็งหริม

่

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงพัณณ์ณภัค สุริยะพึงพระ

่

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงวันวิสา บุญพลบ

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงนวลพรรณ เตชะวันโต

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงภาวดี หวนสันเทียะ

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงณปภัทช์ ทองใบอ่อน

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงวิภาวดี น้อยเจริญ ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงวิจิตรา หุยะพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงกัญญาภัค กิจกร

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงปวริศา เทพพฤกษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกชัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นกสว่าง

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงณิชา สังสิทธิพงษ์ ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงศิรินญา แจ่มพลาย

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงศรัณพร สุขสถาพรเลิศ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงภณิดา เอกมหาชัย

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเอกชัย

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายจิตต์พิสุทธิ

์

อ่องยิม

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายธนธาร ลือประเสริฐ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายมนัสวิน ทองบ่อ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายอภิวัษณ์ ปานมี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายณัฐพงษ์ หล่อเหลียม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายธนพล อาภาวุฒิคุณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายธนัท จันทร์ศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายวิธาน โกฎแสง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายเอกมันต์ หมันศรี

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงณัชชา ชีพสาทิศ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงธัญญรัตน์ สวัสดิผล

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงพิมพ์พรรษา ธนะเจริญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายกิตติพงษ์ นนทพละ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายจิณณวัตร เขียวชอุ่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายประวันวิทย์ พงศ์พลอยสกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงชลลดา พุทธา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงทักษพร จินเทศ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงภัณฑิรา ลีวานิชกิจ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายเจนวิทย์ กรังพานิชย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายธาดาพงศ์ มากแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายวรปรัชญ์ กล่อมบรรจง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายอินทัช อนุมาศ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงณัฐชา โอชารส

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงแพรทอง แซวทองหลาง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายกันธวัฒน์

เตชะพัฒนอนันท์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายจิรายุ ดีปรีชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายภาสกร เทียมรักษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๒ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายอภิวัชร์ แก่นพินิจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงกนกวรรณ หร่ายกลาง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงมหัสวี เรืองขำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงวิมพ์วิภา ชัญถาวร

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงสุธินี ทินรัมย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงอภิชญา ชละเอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงอรินลดา ไกรเพ็ชร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายชัชพล วรศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายทิชากร ศรีชวาล

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายธนภัทร สร้อยปลี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายธิปไตย สังขะจาน

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายรัชชานนท์ สาคะเรศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เภาบัว

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงสรินยา บูรณะไพบูรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงมนสิชา สำราญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงภัคพร สระวิสูตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ปกษา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงนันทนา หอมทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงณัฐณิชา แสงกระจ่าง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บัวเพียร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายชานนท์ นาใจคง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายจิรภัทร บุตรเพ็ชร

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายคุณาสิน แก้วรัตน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายทัตดนัย ประสงค์ดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายธัชกร บัวสกุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายธารีวิชญ์ พรเลิศวดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายศรันย์ ทับเพชร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงกัญญาณี บุญประเสริฐ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงชลธิชา กรุดมินบุรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงณิชากร เรืองศิลป

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงสุปราณี จันทร์มณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายฐปนนท์ อนุกูลชาญชม

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายธนิก สายยาว

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายนฤชา แย้มกลิน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายพีรพล เอียงชะอุ่ม

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๓ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายภัทรเวทย์ ครุธบุญยงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายวัชรินทร์ นุ้ยแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายเสฏฐพงศ์ เดชเจริญศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงชนาพร อุดมวรรณ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงชาตินันท์ เต็มพร้อม

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๕๐ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ศรีลิพิน

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายจีรภัทท์ ศิวะพรประเสริฐ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ทาเกตุ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ วงศ์ทิวาสกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายนิธิพัฒน์ ขจรเอนกกุล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายพุทธิพงศ์ งามกาละ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายภานุวัฒน์ อินแหยม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายวริทธินันท์ ทองตรีพันธ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงชนานัน วันทิ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงชมพูนุช มากู่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงพรธีรา เดชเกษม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ใจเจริญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงศิริกานต์ ปรีเปรม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายธนดล อุทัยทิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กชายฐานันดร หวังช่วยกลาง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงปทมาภรณ์ สุภาพงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงศศิพิมพ์ บุญธิมา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายจารุวัช ทาซ้าย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายณัฐพล รัตนภักดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายวรินธร แก้วมะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายณัฐรัตน์ สอนชัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ อยู่สมบูรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงสุพิชชา ศรีบุญรอด

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายทัศน์พล ไชยสุวรรณ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงพัชราภา รุ่งจันเหนือ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายเดชาวัต มันเขียว

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กชายอนุสรณ์ ทรัพย์ขำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๗๗
นายนเรศ ทองอินทร์

๑๑/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายนาวิน สีวันนา ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายนาธาร ศรีบุรินทร์ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงลัดฟา คงสัมพันธ์

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายรัชชานนท์ คงกลัด

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงสุกัญญา สร้อยเจดีย์

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงปนัดดา ขวัญอ่อน ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงเอิน ไม่มีนามสกุล

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายวรวุฒิ สีหาราช

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงวิมลสิริ จิตรสมบูรณ์

๒๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงสุนิสา ดาวเรือง ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายณรงค์พล สุนา

๒๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายกรรคฐากร อ่อนละมัย ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงปูชิตา ติงสะ ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กชายอาทิตย์ ลุงปน

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายตติยะ แสงฤทธิ

์

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงณัฐวดี ดีกระจ่าง ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ฤทธิชัยเจริญ

์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงเปมิกา สีนวนจำปา

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงสุพรรษา อุยรัมย์

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงศิรินทรา ศาลางาม

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายพวงเพชร แดงลาด

๑๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายธรรมรงค์ วงษ์อุปรี ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายธนดล เทศวิมล ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายสหภาพ ถมทองคำ

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายสุทธิ เพชรจิต

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พวงสายหยุด

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนรรัตน์ เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงวนิดา ไตยพันธ์ ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงศิริกาญจน์ โกมาร ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายพงษ์พัฒน์ โทนะบุตร ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายศิวกรณ์ แก้วพรม

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายแสงเมือง ไม่มีนามสกุล ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายสุดเขต ไม่มีนามสกุล

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงกรุณารัตน์ พึงคุ้ม

่

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงนันท์นลิน ศรีลัดดา

๒๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงจันจีรา ประสานศิริ

๒๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายจึรพัส เสมมา ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงพรเพียงฟา แสงดี

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๕ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงอารยา วงศ์คำผา ๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงสุกัญญา ปะการัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายศุภโชค ปนแก้ว

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงวรรณิสา หาญยิง

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายวีรพล สาสีกิจ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายธานินทร์ เดชจรูญ ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงวีรยา พวงเพชร

๒๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงนัทยา อยู่เปา

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงณัฐมน ชืนสดใส

่

๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดยอดพะเนา

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีสะอาด

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายณัฐกร แกะทอง

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงอารียา กองพร

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายกิตติภน อัตฤทธิ

์

๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ ขาววิเศษ

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงอรทัย ชาลีรวง

๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงอรจิรา ไสวงาม ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงเหมียว ไม่มีนามสกุล ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงสุภากุล คงยิงหาญ

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายวชิระ แซกรัมย์ ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงนริษา ทองแม้น

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญทัน

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงซออู้ หนูทอง

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงสุภัสตรา พงษ์ดี ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงธัญญมาศ บัวจันอัต

๑๒/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายกัมพล ตีระภักดิ

์

๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายชิตพนธ์ แก้วคำศรี

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายภิญโญ หล่อทอง

๑๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงอรัญญา เฉือยนอก

่

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงกอรวนันท์ อินจันทร์

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงจตุพร ไชยเรท

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายภัทรดนัย พู่สกุล ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายธีรยุส คำแพง

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายตะวัน ผาเพชร

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายวีรภัทร โคธิเสน

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๖ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงอรอุมา วิชัยเกษ

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงชัยรัมกา ยุรยาตร

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายคทากฤษฎิ

์

ชุมแก้ว
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง เทพนรรัตน์  

สค ๒๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ ประดับสินธุ์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีสุวรรณ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายอินทร์ ใสติด

๊

๑๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายปยังกูร จิตต์สุวรรณ

๑๓/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กชายปยะวัฒน์ ชุ่มขยัน

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กชายณวัฒน์ แก้ววิเชียร ๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายอนุรักษ์ สีดา ๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายปริญญา ยางสามัญ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงปนัดดา สายศุภมาตร

๒๗/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงอรธิดา หล่อทอง

๑๗/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงกวิสรา รอดสุโข

๒๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงพัชรมณฑ์ ละสอน ๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงมนชญา พิชนะชน ๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงทิพย์อัมพร ธรรมทิ ๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงจุฑามาศ วิลาจันทร์

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงชนิศา ทองประโคน

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงภัสสร แสงเครือ ๓๐/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๗๐ เด็กหญิงประกายดาว พลอาชา
๑๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงชัญญานุช ผู้มีสัตย์ ๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงพรทิพย์ ชอบเกียรติงาม

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายปรเมธ เครือพิมาย ๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายฑนวัฒน์ ครุฑธา

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายคิรากร อินทร์หอม

๒๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงอัมทิตา พิมพ์เสงียม

่

๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงกนกรรณ ชัยทอง

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงวิลาสินี ชำนาญดี ๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงณัฐพร ภูพวก ๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงชุติมา สุมาลี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงสุรภา โทหา ๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงสายเนตร แสงบูรพา

๑๘/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงวราภรณ์ เรือนแพ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงธีรนุช สีบู

๑๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๗ / ๑๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงพุชญดา บางแสงอ่อน

๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงวรพิชชา ราชโสม ๑๐/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมจิตร ๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงธณญา แย้มผกา

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงนิราภรณ์ นาระหัด

๒๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ จิตรนาโส

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายปนปรัชญา ศรีสมุทร ๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงพนิดา วงศ์สุวรรณ

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงสุภาวดี เศรษฐีสมบัติ ๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายวงศ์พัทธ์ คงทับทิม ๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายธาวิน สังข์ทอง ๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายอภิรักษ์ แก้วศรี

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงปุณยาพร มิงเมือง

่

๒๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายสราวุฒิ มาประทุม

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายธนภัทร ทองพันธุ์

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายสิริวุฒิ ชำยันติ

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายวรวิช ทิมราช

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายอนันสิทธิ

์

ก้าวไกล ๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายรัชพล ประทุม ๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงธิดาพร สร้อยสีดา

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงสาวิตรี แก้วมณี

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายรชต จันทร์อมร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพ็ชรประดับ
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายสิรภัทร ภารประสพ

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงประภัสสร ตรีเมฆ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงอภิญญา โกนหา

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายจิรภัทร สงวนดิษ

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายวราวุฒิ สีทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายถีรเมธ รอดบัวศรี ๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายจิรวัฒน์

แก้วประกายเพชร ๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายธีรเดช โพธิสิทธิ

์ ์

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายลูกบอล เพชรรักษา

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายปยศักดิ

์

ลักษณะจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายมินธาดา จิตแข็งธนากุล ๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายกวินภพ สามแก้ว

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายรพีภัทร ฝอกระโทก

๒๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายอภินันท์ สุพราช

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายสุรชัย รูวิชิตร

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายนภดล นาระหัด

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายฐิติพันธ์ ธนูศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายสิทธิชัย สุจริต ๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายปาณรวัฐ นิมเนียม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงกชกร กล้าหาญศึก

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงจารุมน ทองงาม

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงศินีนาถ เงินงาม

๒๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงศิริมาศ เผือแผ่

่

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงนัสธิดา ชุ่มศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงจิตรลดา ทับโคกสูง

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผลทับทิม

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงถิรายุ วุธทา ๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายศักดรินทร์ โกรัมย์

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายสิทธิกร ทองชมภู

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายมะนะพันธ์ สุขเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงอินทิรา ออกประทุม

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงอรอุมา ไกรวงษ์ ๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงอนุธิดา เท้าแปง ๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กชายพัทธดนย์ ก้าวไกล ๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เนียมสูงเนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๔๓
นายอาทิตย์ คำหล้า

๒๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายพงศ์ทวัส บัวคำ

๑๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๔๕
นายจิรเมธ ต่ายสกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

บางปง  

สค ๒๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงพลอยนภา แซ่ฮือ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นางงาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กชายชะทูพร ออคะจอ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายยอดชาย กาฬปกษิณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายวรรณชัย อนุจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายปณณธร กลัดลัด

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายบุญคุ้ม ไชยวิวิช

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายจักรพันธ์ บรรณศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ณีระวรรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๙ / ๑๘๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายพีระพัฒน์ แปงใจ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายนวพล สียาเบ็งคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายอนิรุทธ์ ศรีสาย

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายพลาธิป ม่วงเดิม

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายวรรณภูมิ เวปุดานนท์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายพายุ สวนทรัพย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายธารา สุขกมลชัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ชัยอาษา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายศรนรินทร์ ปาทะวงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงนิชา หมู่เพชร

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงภัคจิรา มาเจริญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงฉัตรลดา ชมภูเพชร

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงภัทรธิดา พ่วงชาวนา

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงธันยภัทร์ เทียมซือ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงเกวลิน ทองสุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงเบญจมาศ แข็งเขา

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงขวัญจิรา ชัยวิลาศ

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงศิริราช กัลยานาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงสุกานต์ดา นงคราญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงสุชานรี รอดงาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงไพลิน ปาไม้ทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงศิริพร พุฒิชน

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงศุภนุช มีล้อม

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงรัชฎาพร คุ้มทรัพย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงวัชราภรณ์ นิลยิงดี

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงณภัชนันท์ ทองทวี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงพรณภัทร เติมสายทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงพรชนก โตศิริ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงพรประภา สายกระสุน

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงนีรนุช ชูหนู

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิวันนา

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ รัตนพร

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงรุ่งนภา บุตรมัน

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงกมลชนก แพรพันธุ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงสิรวดี ใสปาน

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๐ / ๑๘๕

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงมาลิษา แจ้งลำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายปภังกร ดวงพิมพ์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงเมธาวี สาระนันท์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายชินกร ข่ายสุวรรณ์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายพงศธร สุวรรณา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายศรายุทธ เดชแพง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายชนะชัย เชยสงวสน

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายพรพิพัฒน์ ศรีงามผ่อง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายศิรภัทร เชือจีน

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กชายสุภัทกร ตาลปก

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายโสภณวิชญ์ วรรณรังษี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายจรัส สว่างศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายรุ่งวิกรัย ม่วงแจ้ง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายศุภกร บุญมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายอนันต์ยศ ศรีเบ้า

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงจีรนันท์ พิมพ์ขาว

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงฐานิตา จอดเกาะ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงธนัชพร ลมพัด

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงธีมาพร ไผ่ตาแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงนภพร คลังประโคน

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงหทัยชนก คงคาวารี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงอันดา เล้งเจริญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงฐิติวรรณ เพชรรังษี

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงจิรัชญา ชำนาญเริง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงดวงกมล มุ่งชอบ

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๑๕ เด็กหญิงมินทร์ญารภัทร

ชาวผ้าขาว
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงอริสรา ญาติตาอินทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายนนทชัย ยิมทอง

้

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงอริสา จันทร์ขำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงอนัญญา เชือพรมมา

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงประภัสสร ร้อยฉิมพลี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายกฤษกร เชียวพฤกษ์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายวีระพงศ์ สังข์พรรณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายธีรภัทร ประยงหอม

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายธิติวุฒิ มาทา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๑ / ๑๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายชัชวาลย์ ภาษาสุข

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงลลิภัทร คงดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายยงวิทย์ หุ้มทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายภควัต สุนทรวัฒน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงประภาวดี งาเกษม

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงอุไรรัตน์ นิมเรือง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายวิษณุ ทองอ่อน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายธีรเทพ ชาละวัน

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายจิตรภาณุ มวลประเสริฐ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายชานน วงค์ภักดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายสาธิต แผลงศาสตรา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงรุ่งรัศมี พูลทรัพย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายสุติเมฆิน บุญญานุสนธื

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงชัญญานุช เครือวัลย์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงวรัชยา กลัดกุหลาบ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงอินทิรา เอียมวรรณ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายแตะ -

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงอณัตญา มณีโยธิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายจักรธร แสงกลาง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายชนาธิป ศรีลางาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายธนวัฒน์ เชือทอง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงทักษพร ภักรักษา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงพิณทอง ศรีเสนา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายธีรภัทร สง่างาม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายภูรินันท์ ฤทธินรินทร์

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายเนติธร ดอกไม้หอม

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายสัมฤทธิ

์

ปานเอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายอภิวัติ สิทธิการ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายบุญจือ คุ้มทรัพย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายทวีพล สุธรรมรักชาติ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายธนบดี พันทองคำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงปนัดดา น้อยลมูล

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงกมลวรรณ นามครูลอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงจีรนันท์ ลาดบัวบาน

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงพรพิมล พิมพ์สมโภช

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๒ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงธนพรรณ สุขสว่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงตรีรัตน์ หลำเทียน

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ วันงาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงวรัญญา ศรีชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ญาติตาอินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายศุภวิชญ์ สว่างศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงบุษกร เกิดทวี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายชนะชน ปานเก่า

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายปญญา เจิมเกตุ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายกิตตินันท์ สงฆ์ธรรม

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แก้วไพรชัฎ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายพีรัชชัย สินธุประพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงกนกวรรณ นามครูลอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรเลิศวดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงสิริประภา พิมพระธรรม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงวรวรรณ รอดสินธุ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงปณิชา โพธิเข็ม

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงอรปรียา ธินันท์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงเวลดา หลักพล

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงกชกร กำแพงเงิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงชลธิชา ไพอุปลี

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงนันทนา คำสุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายพีรภัทร หวังดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงจรัญญา ราชขัติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายสุชาติ แสนกล้า

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายบุณยสิทธิ

์

เครือบุญสิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายพีรพล สายสร้อยทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายพงศกร แสพลกรัง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายทองดี เลือนต่อ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายอนวัช ทาอ่อง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายพงศ์ไกร มีนาคะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายภัสกร ปุราเส

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายชาญณรงค์ บุญเลิศ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายนทีธร อุบลไทร

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายกิตติพงษ์ อุดมพิทยานันท์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๓ / ๑๘๕

้
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สค ๒๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงดารา จันยุพา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ หงษา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงธนัชพร วิเศษพานิช

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงนุชนาฏ ภูแข็ง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงปุณณศา ฤทธีนรินทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงพนิตพร ขันธ์ภูเขียว

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงพิริษา วงษ์ดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงบุษกร วงศ์สุวรรณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงเกวลิน หวินหนองไผ่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงวรรณรดา กมลคติกุล

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงปณัดดา บุญพินิจ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ร่วมสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงศศิวิมล พันธ์แตง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงชลธิชา วันเพ็ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายนัฐพล นอบนบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายนิพิฐพนธ์ เชือพรมมา

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงศภิสรา น้อยชาลี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายเพชรพิสิฐ คำนนท์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายสุพศิน แก่นคำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายลาภวัตร นันทานี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงอนุธิตา ผิวสด

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงจิรภัทร พรมจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงจุติพร ยุยรัมย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กชายศิลา ทองงาม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายนฤเบศ กิจดีสกุลชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงมุกดา ชาวไร่อ้อย

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงรัตติกาล เกล็บจุ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงมีนา มีพิมล

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงพนิตนันท์ ชินฮาด

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงอริสา พลจันทึก

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายภิรมย์ สมดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงธนิสร ติวาสนันท์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายพีรณัฐ องคไทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๔ / ๑๘๕
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สค ๒๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายสิทธิฃัย รักชาติ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายกฤษกร กุศลส่ง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงณภัสสรณ์ ทองทวี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายสิทธิโชติ วงษ์สุรินทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงวรรณวิสา เฉลิมนัย

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงกชพร ศรีคำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ฟนสันเทียะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กชายธราเทพ เอียมสอาด

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายพัทธดนย์ สันจรเลิศ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายธีรวุฒิ ประสม

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายสรยุทธ ช่อทองดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายกิตติพงษ์ ฉายศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายภูรินท์ เรือนงาม

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายชัชวาล ปองชายชม

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายชิษณุพงค์ เสียงหวาน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ โอฬาร

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายทัศกร แซ่ลิว

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงเสาว์ลักษณ์ ประยงหอม

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองมุกดา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายญาณพงษ์ มณีรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายต้นตระกาล ใจสมุทร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กชายเมธาวุฒิ เศรษฐโชติกุล

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายซู -

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายธนัชชา เสาหงษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายภัคพล ชิดโชม

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงชุลีพร วิมุกติวรรณ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงนันทรัตน์ ปนหอม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงอริษรา ดีโส

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงสุณัฏฐา อุดมแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายปรารมย์ ดวงเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายทูล หลอกใส

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายปฐมภพ สุวงศ์ภักดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายนนทกรณ์ แก้วดวงคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงนันท์นลิน สินเอียม

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงพรกนก ภูหนู

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๕ / ๑๘๕
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สค ๒๔๖๐/๒๙๖๕ เด็กหญิงกรองกาญจน์
ภูหนู

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรกรุง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทนคง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงพรไพลิน ศรีชมภูนุช

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงฐิติวรดา โสตสุภาพ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงอารียา ท้าวพยุง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงภาวินี เหง่าขามปอม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ชืนโกสุม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กชายสิทธินนท์ กุมภีพงษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๗๔
นายกีรติ สมประสงค์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงอัญชลี สุขสมบัติ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงแอนนา -

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายกันตเมศฐ์

กุลเพชรงามไมตรี ๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายญาโนภาต ตุ้มฝนเฝอ

๑๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายธนพงษ์ แสนคาร

๑๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงกานติมา บุญนันท์

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ภูนุภา

๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงเมษา สมประสงค์

๒๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงอรทัย คงประชา

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงภัทร์พิชชา พิลา

๑๕/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายธนชัย ประจันทะศรี

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงรุ่งนภา มะโหรี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงธัญญาเรศ กุ้งทอง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายนพพิพัฒน์ นุชน้อย

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายนันทิพัฒน์ ยอดสิน

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงศุภัชญา แก้วเขียว

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายรัชชานนท์ กันทา

๑๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายธนาศักดิ

์

แก้วกูล
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงนลันทา ชาวโพงพาง

๒๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงลิตา กล้าไพรินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายฉัตราวัฒน์ ศรีแสน

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายณรงค์ชัย คำอุด

๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายพีรภัทร แขพลกรัง ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงศศิธร หะรัญญา

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายกิตติพิชญ์ ขาวกุญชร

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๖ / ๑๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายจตุพร โยชะกาล

๑๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายชัยรัตน์ นุชศิริ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายพลพิทักษ์ สงสัย

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงกฤตพร ดาศรี

๐๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ดวงดารา

๑๗/๑๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายสรวิศ รอดบุตร

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายเดชาธร พรประเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงภวรัญชน์ยา ระลึกมี

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงฐิตาภา รักษาเขต

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงนันท์นภัส นำทิพย์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายจิตรกรณ์ คารทรัพย์

๑๕/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงมานิตา ดินสารภูมิ

๑๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงวรรณวิษา ผิวทอง

๒๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงสุณิสา มงคลมะไฟ

๓๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายอนุสรณ์ ปนทอง

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงจิรภัทร มูลหา

๒๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายวรเมธ จันทร์จุ้ย

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงธนพร เสลารัตน์

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายธีรภัทร สาประเสริฐ

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายเทวฤทธิ

์

รังสิกุล
๒๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายธฤต สุกรีวัฒนะ

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงรสกร จอดเกาะ

๒๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายนิธิพัฒน์ ทับเงิน

๐๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายตรัยรัตน์ พานแก้ว ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงชุติมนต์ รุจิโภชน์

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายปฏิภาณ คงสำราญ

๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายธนกร ฐาปนสมบูรณ์

๒๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายชณพล หนองหลวง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สนสมบัติ ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายวัชรินทร์ เรืองศิลป

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายอนุชิต ขุนทอง

๒๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายโสภณัฐ โพธนอก

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงนันท์นภัส รักษาแสง

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายวรินทร ไหมทอง

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๗ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงพรประภา กลางบุรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายธัชพล ต้นสำโรง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ เดชพลกรัง

๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงขวัญจิรา สมหวังได้

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงมานิดา รอดนิยม

๐๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายธาวิน ชืนบาล

่

๑๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายกิจสัญโชค ครุฑเงินยุวสิริ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์ปาน

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายธนธิษณ์ เหมืองหม้อ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายวราธร ธรรมพิทักษ์

๑๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายอชิตพล บรมฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงกัลยา แก่นจันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ ชาวเรณู

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงอาทิตยา กันยุตะ

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายชินภัทร สีนวนขำ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ชุมทอง

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ณราหนองแวง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงณัฐวรรณ อ่างทอง

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงพรนภา กล่อมสกุล

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร แซ่เตียว

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงพิชญา สีบุตรา

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายนิติภูมิ ชงโค

๒๘/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายพรชัย สาไธสง

๒๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายอนันต์ชัย เขียนดี

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงสุพัตรา สุนทรพงษ์

๑๓/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงสรัลพร กาวเหล็ก

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงกุลนันท์ สุขเนตร

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายนพดล บุตรฉำ

๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ พลโดด

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายอินทัช ทองเกลียง

้

๒๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงรัตนา นักรบ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายนิรวิทธ์ เคล้าละม่อม

๒๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายภัทรพล แซ่ลิม

่

๑๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงชญานันท์ ขันติภิญโญ

๑๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ค่อมสิงห์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงกัญญาวดี น้อยผาง

๑๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงทัตพร สุขสิน

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา แสงศรี

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงโสราญา หวามา

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายธนกฤต ซือตรง

่

๒๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายศิวา วัฒนาเนตร

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงกนกอร กลินสุคนธ์

่

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขเสมอ

๑๘/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายนนธกร ท้วมมัย

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เผ่าเงินงาม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายติณณมินทร์ เสวีวัลลภ

๒๐/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายรัชตะ ทองดี

๒๐/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร ชนะสิทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงวิภาดา เทียมรัตน์

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายวราทิตย์ อิวชาวนา

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายเสฎฐวุฒิ เฉลียวฉลาด

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ธรรมสังวาลย์

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายกิตติกวิน ศรีมันตะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายดลลชา ชูกำลัง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ตันประเสริฐ

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายนรชาติ ภูจาด

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงโชติรส พุ่มนำเค็ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงมณฑาศิริ บุตรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายศิวกร งามแม้น

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงทิพย์สุดา สำเภาพี

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายศราธร ชืนสุพงษ์

่

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงจีระนันท์ งามนางนาค

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงสุกัญญา ทองไธสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายญาณวรุฒม์ ศิลปชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงสุชาวดี ทองพฤกษ์

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงรัชรินทร์

รัตนะพงษ์วิพัฒน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ทองธรรมิการาม  

สค ๒๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายธนภัทร กลัดเจริญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายก้องเกียรติ แทบเทียน

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายคฑาเพชร นารินทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงวรารมย์ อุกลำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๙ / ๑๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายพีรพล มีรอด

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายสินสมุทร์ ไม่ปรากฏ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายอาทิตย์ วงศ์รักษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายสิรภัทร พัฒศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายอนุวัฒน์ อินพิมพ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายวรากร งามสะอาด

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงสุธิมา กลางโนน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงกานต์จรี เกลียงสุวรรณ

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงศศิวรรณ ยอดนำคำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงปาลิตา ก้อนโต

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงนำฝน บัวลง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ณรงค์เพชร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายเอกรัตน์ ทะเวทย์รัมย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงกนกอร ท้าวนอก

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายนิติพล พวงมณีนาค

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายทิชานนท์ เชิดชาย

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายขจรเกียรติ กรงทิพย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายณัฐพล ก้อนแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายกิตติภูมิ ทองสันติ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายกันต์กวี ศิลาจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายธันวา คุ้มม่วง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายสุขโชติ ปานเผือก

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายอนุเดช ค้างคีรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายกิจติชัย สุจริตภักดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายอรรถพล กัญญสินธุ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงชนิสรา พลหล้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายอนุชา สีพัว

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงวรรณภา บัญญัติศิลป

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายภูเบศร์ สุขสถิตย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงสิรินดา คงสมนึก

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายธนกร อุ่นแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายเอกพงษ์ อุกอาจ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายกิตติพงษ์ อุกอาจ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายธนพล สุขผล

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายภูวดล ศรีมุงคุณ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๐ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายประดิษฐ์ โชคเจริญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายณัฐพงษ์ เดชฉิมพลี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงวรลักษณ์ ศิริสุวรรณ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ขันตีเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงฐนิตา สมรอด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายอรรถพล โคทะนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายพัชรพล ทุมพิลา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายณัฐพล จำปาโท

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายพิทักษ์ ภูมาศ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายทินกร สุขปาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายพีรัชชัย สวัสดิทอง

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กชายพีรเดช พงษ์สุระ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กชายณัฐดนัย บุตดาเลิศ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กชายพชรพงษ์ ยะสง่า

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายวุฒินันท์ สอจันทึก

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงสมฤทัย มะลิงาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงบุญสิตา แสงชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายสิชล ไม่ปรากฏสกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายสุรพล ปากดีรัตน์ศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายปฐพีพงศ์ มูลแวง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงเอจจีนไข่ ไม่ปรากฏสกุล

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงสายธาร พิมทรายมูล

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงสุภัสสร เห็นทัว

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงอังษิกา วังหอม

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายธนวัฒน์ ภูพันนา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายเอกลักษณ์ เส้นทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายนิตาพงษ์ จันทร์ทิพย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พุทธจักร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงรัศมี ไม่มีนามสกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงเกษศริน บุญอินเขียว

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญรักษา

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงจิรวรรณ ทะเวทรัมย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงวรัญญา โชติไชย

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงเจนจิรา นำจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ไทยเจริญ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายธนาศักดิ

์

ประมวลจิต
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายปรเมศวร์ เกตร่วง

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายจีระศักดิ

์

มีบุญธรรม
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายจักรพงษ์ หาญนาดี

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายธิติศักดิ

์

เพ็งใส
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายนนทชัย บุญทาบทอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายอานนท์ ผิวอ่อน

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ปนแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงกรทิพย์ บุญไชย

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงชลธิชา เชือทอง

้

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิตา สามิตสมบัติ

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงดาราพลอย ตุ่นปรุ

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงภาฤนี ไกรนอก

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงเมธาวดี ทรัพย์พะวง

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงโสภิตา ฤทัยรัตน์เจริญ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงอาภัสรา วรพัฒนะดำรง

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงสุภัสสรา แจ่มกระจ่าง

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงกรกมล เจริญอภิรักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กชายมนัส สิวงาม

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงจีรนันท์ บุตรสม

๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงชนาภา วงษ์ชาชม

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายกฤตภัค นวะสิมมา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายกฤษฎา แก้วจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายทวีชัย หาวิชัย

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายธีรวัตน์ นันตะ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายนภัสกร สำราญ

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายรัฐศาสตร์ นิพรรัมย์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายศิรภพ แก้วคีรี

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงนุชรดี มีบุญธรรม

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงพรพิมล ขึนกระโทก

้

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงวรวรรณ์ เสร็จกิจดี

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงอรุณวรรณ อาคะพงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงอรุณ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงณัฐชยา รักญาติ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงโสวดี แย้มลอย

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๒ / ๑๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงศศิประภา โพธิชี

๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา โนรี

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ กลมพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายสิริราช สุริวงศ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กชายนุชากร มลแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายภูณเบศ เสือคง

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงอ้อยทิพย์ น้อยชาวนา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงอรวรรณ แหยมอุบล

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายขวัญชัย หาริชัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายธนกฤต ผาดเรือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายสงกรานต์ นพคุณ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กชายชาญชัย หมอนคำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงแก้วกาญจน์ สุวงศ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงวิภาวี ศรีกระหวัน

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายเตวิด กัลลาป

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายสุริพล ขันทับไทย

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ คำบุญมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายธนากร สมานรักษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายคงฤทธิ

์

ดวงประติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายชนะชัย ไชยหาบุตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงชัชชญา ศรีนอก

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๓๑
นายภัทรพล จิตตรานนท์

๒๐/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๓๒
นางสาวเสาวภา อิสสอาด

๒๐/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๓๓
นายธวัชชัย ศรีสุข

๐๑/๑๐/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๓๔
นายศักดิดา

์

ศรีมานนท์
๒๙/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๓๕
นางสาวกรกมล บุตะเคียน

๑๗/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๓๖
นางสาวภาธิณี พูลทรัพย์

๒๕/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๓๗
นายธนกฤต ลำน้อย

๒๔/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๓๘
นางวิลนารัตน์ ถมมาลี

๑๒/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด เทพธงชัย  

สค ๒๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เทียมมล

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อิมเขียว

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กชายอนุพงษ์ ขันทับไทย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายอัตพล ศุภรมย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงศุฤทัย นาคราช

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงวิภารณ์ ผัดพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๓ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กชายชนะชล คะสา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กชายณัฐดนัย แซ่ลิม

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายชัยนินท์ มีถนอม

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงปริชาติ คำลา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงอารยา เลิศชีวานันท์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงอรพรรณ จิรัมย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงปาริชาติ เจริญสุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงกฤติมา ขันทับไทย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กชายภูวนาท หุ่นงาม

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายอิทธิวัฒน์ กวางทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายทศพล จ้อยเจริญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายณัฐพล คงมาก

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ คงแสนคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายธีรภัทร สวัสดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายนัฐวุฒิ บุญมาติด

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายพงศกร ไตรสรณะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงอโนชา แดงภิรมย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด พันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงมลวิภา ช้อยเครือ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายศักรินทร์ พุทธา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กชายปรีชา กัสโก

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กชายภูวศิษฎ์ ศักดิสุวรรณ

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กชายวีระชัย ภู่เล็ก

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์ สันทอง

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กชายอนุสรณ์ เรืองศรี

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กชายโกศล ชุ่มเพียน

้

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงศิริวรรณ สวนผลไม้

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงพัดกัลยา ท้วมเพชร

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงภัสสร กำลังประสิทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงจันทร์ธิมา พุ่มสงวน

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กชายศราวุฒิ มิตรมาก

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงปณิตา ราชปกษี

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงกัลยกร ชูวงศ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายวัชรภัณฑ์ ไชยสงคราม

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายทัศนันท์ แสนทวีสุข

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายสรายุทธ จอดเกาะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๔ / ๑๘๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายณฐดลย์ มาเอียม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กชายสมพล ศรีอำไพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายณรงค์พรรษ พูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กชายอนุชา เรืองศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กชายกิตษฎา สิงห์ทอง

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงชลธิชา ชาติสถาวร

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงสิริพร อำแพงใต้

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา ตรีไชย

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เริงนิสสัย

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงเครือวัลย์ ไชยสงคราม

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายนภัสกร สาธร

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มะลิวัลย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงพัชริดา กรังพานิช

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายศุภกร สาธร

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายเฉลิมรัตน์ สุขปาน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายธีรนันท์ บุญจีนมาก

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายรัฐภูมิ บำรุงโลก

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายชนาธิศ ศรีถาวร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายณัฐดนัย รุ่งเรืองณัฐกุล

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายสรยุทธิ

์

พิบูลย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายภูริเดช ดิษฐตะคุ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงมาริสา สังข์ขาว

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงนภัสสร สุขสำราญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงชญานันท์ เริมยินดี

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงอารีลักษณ์ ปานแดง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงจุฑามาส ต้นวงศ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญไทย

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงกมลรัตน์ กลัดกลีบ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงภัตรธิชา สะโรบล

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายธีรภัทร สัจจธรรมรงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายชยากร ไม่มีนามสกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงณัฐพร พยัคภาพ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงอรณิชา พูลสวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายพิชญะ เรือนมินทร์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๕ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงแก้ว ไม่มีนามสกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงนันทิชา เชือเทศ

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๑๗
นางสาวนันทนา จามจุรีย์

๒๖/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๑๘
นางสาววรัญญา ทังรอด

่

๒๒/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หวังลาภ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายชินกรณ์ แก้วใส

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายนันท์นภัส วัยทรง

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงศุภิสรา กองราช

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงธิติมา ทองถนอม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงจันจิรา ลาวัน

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงปนัดดา สังข์คาว

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงเกศรินทร์ ทับทิม

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายธนดล จันทร์เมฆา ๒๐/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายวิรัตน์ ยางเบือก

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงพะนิดา สีนิล

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายอาเนช ชุ่มตระครุ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กชายนรพรรษ เฮงเจริญ

๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กชายกฤติพศ ไม้น่วม

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงชลลดา อินทำมา

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงณัชชา เสือเดช

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงณัฐฐาพร พงษ์เพ็ง

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงณัฐธิดา มหาโชติ

๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงณัฐธีรา พงษ์เพ็ญ

๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงภาคินันท์ คงถิน

่

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงสุริตา โอบอ้อม

๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงอติภา เอโกบล

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงบุณยาพร ทิมกลัน

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กชายโกโก -

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงธิดา อาจหาญ

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายจักรวาล ไตรหา

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พงษ์เพ็ญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงศิริกาญจน์ ทองถนอม

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายวงสธร ดีแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายชยศักดิ

์

สายสมร
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายญาณภัทร ฉุนเฉียว

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๖ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายชินกฤต บัวสง่า

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายอนุรักษ์ นาคทรัพย์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายนพรัตน์ ฉำมิงขวัญ

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายรัฐศาสตร์ สาธร

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กชายธนพัฒน์ อินพยม

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กชายสุพจน์ กำเหนิดน้อย

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายนนทพัทธ์ สนธิวงศ์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายธัชพงษ์ กลินทุม

่

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายพีรพัฒน์ เจือไทย

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายรัฐพงษ์ เจือไทย

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงมินตรา มีเงิน

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กหญิงจิราพร จันทร์ตรี

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงศิริวรรณ อุยยาหาญ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงทักษอร กิจบำรุง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงดวงฤทัย สุนทรดี

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงสิริขวัญ ตองสูงเนิน

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงนทาพร อวยสวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงธิติมา นุชนาง

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เทศผ่อง

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กชายธนวัฒน์ อนิกร

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงเจนจิรา คำมะนิตย์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงกมลวร ตันวัฒนาดำเนิน

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายสุทธิรักษ์ เจือไทย

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายรพีภัทร แก้วคำ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายภูมิภัทร์ ประเวศจินดา

๑๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงขวัญจิรา อัศวกาญจน์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายจิรายุ บุญประเสริฐ

๐๘/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายวีระศักดิ

์

ชูศรี
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กชายธีรเดช เทพนาค

๒๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายพิพัฒพงษ์ เทศนวน

๒๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายพีรพุฒิ ศักดิพงษ์

์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงภัทรธิดา เย็นเจริญ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงจินตนา บำรุงโลก

๑๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงปนัดดา สายเย็น

๒๘/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงดลณพร มุสิกาวงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๗ / ๑๘๕
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สค ๒๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงสโรชา พุฒสง่า

๑๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ รอดคลองตัน

๐๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายพีรพล ศรีสงคราม

๑๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายธันวา ศุภกิจบุญธิคุณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

จ้อยเอม
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายณัฎกิตติ

์

สังข์อยุทธ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายหัสชัย บุญเชิด

๒๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายเปรมอณัฐ กำปนทอง

๓๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงภัทธิรา ศุกกังวานวงศ์

๒๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงวณัชยา ทองจำนงค์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงนฤมล จันทะชาลี

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงนพวรรณ ตะกรุดทอง

๐๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรเดช
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงพีมรดา รอดเจริญ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายกิตติพงษ์ มณีนิล

๒๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายหิรัญ เผือกไพบูลย์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงสุนิสา บุญกอง

๒๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงใบเตย พม่า

๒๐/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงอรอนงค์ ชอบศิลป

๑๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงวรัญญา ทองมาก

๓๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีคัทนา

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงปารมี ทองจำนงค์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายจิราศักดิ

์

คงนะ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายธนพัฒน์ พวงทอง

๑๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายพีรบูรณ์ บรรพแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายรัชพล ด้วงขาว

๒๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายบุญพิทักษ์ แก่นพินิจ

๒๒/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายฉัตรชัย แสงนิล

๑๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงพรญาณี มีสุข

๐๘/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงพิราวรรณ ยอดสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงภัทรพร นามดวง

๑๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ สวอนน์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายปารเมศ นาคปาน

๐๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงเพียงตะวัน พุฒิสง่า

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงนาตี พม่า

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๘ / ๑๘๕
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สค ๒๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายสราวุฒิ ศรีฤทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงพณัฐชา สนใจ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายปรณต เรืองศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงสุพัตรา ขุนภักดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๒๔
นางสาวสุภาวดี เลิศขุนทด

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายพสธร หลานปอ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายมงคล ศุภมณี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายวรางกูล นามเวช

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายนฤเบศร์ ศรีโยธี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงศิริพร ประดิษฐ์สอน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงน้องพูล -

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายสหชัย เบาไม้ผล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงวนิดา แซ่กัง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๓๓
นางสาวธิติรัตน์ บุตรเทศ

๐๑/๐๙/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๓๔
นายนาวิน แกละสมุทร

๑๑/๐๓/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๓๕
นางสาวปวีณา ศรีอ่อน

๒๕/๐๘/๒๕๒๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๓๖
นางสาวพิยะภา ใจซือสมบูรณ์

่

๑๙/๐๓/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๓๗
นางสาวศิริมณฑา ขุนศิริ

๒๙/๐๕/๒๕๑๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงจินดารัตน์ ยอดผกา

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงขจีวรรณ ฮกฮวดซิม

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงชุติมา อินสำราญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กชายบุญทวี ธรรมพร

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กชายศรันย์ มิลาวรรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงนันธิดา ทองคำ

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงพัสภรณ์ คชเชนทร์

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงอริสรา โพธิงาม

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายณรงค์วิทย์ เสือสีนวล ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กชายมหิศร เครือเทียน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงศศนา ทองเขม่น

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงดาราวดี สระอุบล

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายธนพัฒน์ ศิริรักษ์

๑๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายธนะชัย บัวขาว

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กชายวีรภัทร ดีพลภักดิ

์

๑๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายสิรภัทร บุญประเสริฐ ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงจุฑามาศ สมคะเน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๙ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงชาลิสา โพธิสุทธิ

์ ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงกัญญาภัค สุภหัสดิ

์

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงจันทรรัตน์ มันมาก

่

๒๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๕๘
อุบาสิกาวีนา บรมสุข

๒๐/๑๐/๒๕๑๒

วัดเกตุมดีศรีวราราม เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๕๙
อุบาสิการะวีวรรณ วงศาโรจน์

๑๗/๑๒/๒๕๑๓

วัดเกตุมดีศรีวราราม เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๖๐
อุบาสิกาวชิรญา วจะรักษ์เลิศ

๑๕/๑๐/๒๕๓๕

วัดเกตุมดีศรีวราราม เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๖๑
อุบาสิกาพิสมัย ศรีแก้วทุม

๑๘/๐๓/๒๕๐๘

วัดเกตุมดีศรีวราราม เกตุมดีศรีวราราม  

สค ๒๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยอดจิม

่

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงรพีพรรณ ภูมิสัย

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงปาริชาติ นางาม

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงวรรณวิษา รืนสำราญ

่

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงกุลธิดา รอดดารา

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายอัครกิจ คงศีล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงนัทณิชา มะลิดอกไม้

๒๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงอัมรินทร์ แซ่เอียะ

๊

๑/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงสุพรรษา เสนาช่วย

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงธนาพร มักพิมล

๒๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงปนัดดา สอาดศรี

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงสุภาวดี พิทักษ์กิจ

๑๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ นิลใจ

๓๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงวรารัตน์ สัญจร

๒๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงธาริสา เพิมวัฒนา

่

๑๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร บัณฑูรสิงห์  

สค ๒๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงกวิสรา อร่ามเรือง

๑๐/๑/๒๕๕๑
บางนำวน บางนำวน  

สค ๒๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กชายชานุกร ใกล้รุ่ง

๒๓/๑/๒๕๕๐
บางนำวน บางนำวน  

สค ๒๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กชายวัชระพล รอดบุญเกิด

๑๖/๘/๒๕๔๙
บางนำวน บางนำวน  

สค ๒๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายนิติศักดิ

์

ปรียงค์
๒๓/๖/๒๕๔๘

บางนำวน บางนำวน  

สค ๒๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายสิลานุ แย้มคำ

๑๐/๑/๒๕๔๘
บางนำวน บางนำวน  

สค ๒๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ทัศนากร

๒๕/๘/๒๕๔๘
บางนำวน บางนำวน  

สค ๒๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงศศิภรณ์ จันทร์อรุณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

บางนำวน บางนำวน  

สค ๒๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุญชู

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

บางนำวน บางนำวน  

สค ๒๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายรัฐภูมิ อยู่เทสะ

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กชายอาณัช วิสัย

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายธนวัฒน์ เย็นพยับ

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายอภิชิต โดดดี

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงวรรณวิสา เรือนประสาร

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๐ / ๑๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงมัลลิกา แดงศาลา

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงอมรวรรณ ไพยสาร

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงจารุวรรณ ปาต๊ะ

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายสมชาย -

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กชายส่องแสง -

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กชายเดวิด กัมพูชา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๔๙๖
นายยอแสง -

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงวรางคณา พรมมา

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายนิรภณ ตรงเข็ม

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงญาณิศา งามกาละ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงเต็นโม พม่า

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายสมชาย พม่า

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายอชิตพล สาแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายนวพล แก้วพรม

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญสาร

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายสมเกียรติ ฮกฮวดซิม

้

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ เฉยเอียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายณภัทร แสงกระจ่าง

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายสรวิชญ์ ยอดนิล

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายพิทวัส โพธิกลาง

์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายวรัญู เอียมสะอาด

่

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กชายวันดี -

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายจิรเดช ทองพยงค์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กชายสหรัฐ โสคำ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงอภิรดี เจริญสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงจิรณัฏฐา นุชมัน

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงอาทิตยา มาลากลอง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงกนกพิชญ์ แหวนหงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงมติมนต์ เกตุวิบูลย์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงรวิวรรณ ฉุยรักษ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ฮกฮวดซิม

้

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงรุ้งนภา จำปาเงิน

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงกัลยา ประคองพวก

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายพีรภัทร ทันด้วง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายสุรชัย จันทร์เขียว

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายกรวิชญ์ บัวหอม

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาหลง กาหลง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายพงศ์พณิช สวัสดี

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายตะวัน กุลเกียรติงามดี

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายจาตุรงค์ แหยมโต

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายภูวนัย ใสยิง

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงน้องมาย แสงทอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงรุ้งตะวัน กลมปล้อง

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงภัทรธิดา ขันละ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงนฤมล ดำขำ

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงสุชาวดี บุญทอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายรัฐภูมิ กาฬภักดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กชายอนุสรณ์ แก้วเอียม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายนพฤทธิ

์

นาสมยนต์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายปฐภี แหยมโต

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายอภิรักษ์ ทองศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายอ่อง ไม่ทราบ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงวณิชยา นาคสุข

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงแสงคำ แสงทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กชายศุภลักษ์ เปยมทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายศุภกร วงศ์ปยะไพบูลย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กชายชีชาร์ชุกุกา โอสุฮอน

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายชัยวัฒน์ จิตรปราณี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขวาง นาขวาง  

สค ๒๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายศิริโชค แผนช้าง ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงสุธาสินี หาสุข

๒๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงฉัตรฤดี เกิดจงรักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงปานตะวัน อ้อมแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงธนิกา กรังทอง

๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงไพลิน อะกันยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายรัฐภูมิ แย้มทองคำ

๒๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กชายณรงค์ภพ บุตรวิเชียร

๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายพิสิษฐ์ ยศสมบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายพีรพล วงษาวัตร

๓๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๕๗
นายจักรพงศ์ หาญกล้า

๑๖/๘/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๕๘
นางสาวกมลกัญจน์ เจริญรัตน์

๐๘/๐๕/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๕๙
นางสาวภัทรภร เหมเนียม

๐๒/๐๙/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
นาโคก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๒ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๕๖๐
นางสาวปวีณา กลันสกุล

่

๒๖/๑๒/๒๕๓๒
โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๖๑
นางสาวเดือนนภา แปนแหลม

๒๗/๐๗/๒๕๓๑
โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๖๒
นางสาวลูกศร เติมธะนะศักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

นาโคก  

สค ๒๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายปญญาวุธ แก้วพิจิตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายวสันต์ นาคทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายณัฐพล เม่งเกียว

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายสุริยา แซ่จิว

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายสุภนิช สุวรรญโชติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายเจษฎา มีมากบาง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายณฐมน ปอยเปย

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายนราธิป ปรางงาม

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายสมประสงต์ จันทร์แย้ม

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายนราธิป พลายด้วง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงจิรัชญา เพชรโยธิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงอภิรดี กัญจา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงเขมิสรา ดีรอด

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงวรันยา เพชรเทียง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงณัตชา พุ่มรัก

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงสุวรรณณี วักแน่ง

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงสุทธิชา กิจสมุทร

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงรัตติกานต์ สร้อยเงิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงธนพร อินสมัย

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงสิริมาศย์ ตรงมา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงสุภัสสร แซ่ตัน

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงธิติมา แก้วพิจิตร

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงธันวาภรณ์ พิงแดง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงธณัฐชา ธรรมนิยาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงฐิติพร เสวกสูตร

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงรุ่งราตรี ชันอภิชญา

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กชายอนันทชัย เบ็ญจวรรณ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงพิมพ์สุดา กลินจันทร์

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กชายอดิศร สินประเสริฐ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ ชุ่มกลาง

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงจินจุฑา เกิดสี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงทัศนีย์ จิระพงศ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๓ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายสรพงษ์ สุวรรณโชติ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปจจันตาราม ปจจันตาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายณัฐพร หกเหลียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ราษฎร์ธรรมาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายจริกฤต มะลิแย้ม

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ราษฎร์ธรรมาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงจุฑาวรรณ บุญมีได้

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ราษฎร์ธรรมาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงอินธุอร หนูกระจ่าง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ราษฎร์ธรรมาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายคมกริช ชาญพล

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ราษฎร์ธรรมาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายอนุวัฒน์ เดชดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ราษฎร์ธรรมาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายธารา ไม่ทราบ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ราษฎร์ธรรมาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงประภัสสร สายฟาแลบ

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายณตะวัน หารศรีภูมิ

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายฐิติกร หมายถมกลาง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงปริศนา พิผ่วนนอก

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงปยะธิดา จันทร์ชม

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายสาระวิน ชีพนุรัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายปยชา จันทร์ผล

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายพรเพชร การะวงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายสุเมธา ประสงค์สุข

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ นิบุญทัน

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ธรรมสวัสดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงชิดชนก วรรณทนาพร

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงนภัสสร พุ่มลักษณะ

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงพัชรพร แสงทอง

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงวิจิตรตรา อาวะศรี

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กหญิงโศรยา จันทา

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงสุชาดา พินชะนะ

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงสุภทร สังขกร

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายชินาธิป ปนสูงเนิน

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กชายฐิติกร ศรีโพธิงาม

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สวนฉำ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายวีระพัฒน์ จงยาว

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายวีรากร แก้วมณีชัย

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายสราวุฒิ บัวไข

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงแก้วใจ แก้วชิงดวง

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงปยธิดา สีหานาม

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงเมรินทร์ นรสานต์

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๔ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงวิชุดา รุ่งเรือง

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายก้องภพ โสภณ

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กชายจีระศักดิ

์

อ้อมมณฑา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายณัฐพงษ์ สมบูรณ์ผล

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายณัฐภูมิ รืนมีแสง

่

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กชายดนุพร จันทร์ประชุม

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายนิพิฐพนธ์ ทองหอม

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กชายประกาศิต อุทรัง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายประเสริฐ จันทร์เพ็ญ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายรัตนพล สาแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายสุภชัย อยู่ศรี

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายศุภโชค ตาดี

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กชายสุรนาถ เมืองขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงกชกร บุตรฉำ

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงจันทรัสม์ เฉียวเฉ่ง

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงจันทรรัตน์ เฉียวเฉ่ง

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงฐิติมา ชอบสอาด

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงเนตรนภา บุตรดีแหบ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงปญญาพร ศิริพงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงปทมาวดี กองชัย

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงรสริน อติวัชรกุล

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงวิจิตรา บริสุทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงสโรชา โพธิหิรัญ

์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงอารยา ปอมวัง

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กชายอัครวินท์ ไข่ม่วง

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ หอมสมบัติ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงชลธิชา ห้องสวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๕๗
เด็กชายวินนท์กรณ์ โถสโมสร

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงนริศรา คำล้วน

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กชายคทาวุธ ศรีโกเมนทร์

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายชยานันท์ กลัดเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายธนเรศ พุกปราง

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กชายพีรศิลป ภู่อยู่

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กชายวงศกร คำเกาะ

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กชายวงศกร วิเศษคล้อ

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๕ / ๑๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กชายวิน กวินเรืองกุล

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กชายวิวัฒน์ชัย โนนเสนา

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กชายกฤติพงศ์ จำปาง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กชายศิวกร ปล้องแดง

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กชายศุภกร อุทากิจ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายสัญชัย สารมานิตย์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายสายชล ทองสัมฤทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงเกศกนก มุขเพ็ชร

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กหญิงจันจิรา วิชาธรรม

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงจุฑามาศ กลมกล่อม

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คงคา

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงธนาพร ฤทธิเพ็ชรนิล

์

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เกาะโค้ง

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงธิติมา พันธเสน

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงปณิตา มาเกียง

๋

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงปูริดา สุวรรณฤทธิเดช

์

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงวินิดา ทุรอารยะพงค์

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ ศิริรวง

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงสุกัญญา น้อยบุญญะ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงอัญชิษฐา หุ่นรำภู

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กชายสิรภัทร อ้นลำพูน

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงสุชาดา กุลนาแพง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายแม็กกี

้

สมบัติ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กชายสรวิชญ์ ชัยชนะ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายโชคชัย แสงอรุณ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงขนิษฐา ใสมวง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงจารุวรรณ ชุ่มปลัง

่

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงศรัญย์พร ลหุภาค

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทร์ทองสุข

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงธิติยากร ทัศนิตย์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงอุษามณี ถินแพ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงณิชา มนตรีชน

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กชายสมภพ แสนภูวา

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงสิริวิมล มงคลคูณ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงชนิกา แก้วทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๖ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายเติมศักดิ

์

สิงห์ลอ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายธีรดนย์ สินทรัพย์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายปรีชา เดินริบรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายปรวรรตน์ เนือขาว

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิภาสี

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงณิชกุล ชัยชนะวีระกูล

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงกรวรรณ เจียมทรัพย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เจือจ้อย

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายธีรวัฒน์ เหลืองวิเศษ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายบัณฑิตย์ หงษ์คำ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงลักขณา ฤทธิชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงนำเพชร คงเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กชายสาริน ตันติวิบูล

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายชลธี แว่นระเว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงอัญชลี สุทธิประภา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายสุวรรณภูมิ มัตตะโป

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงธนาวดี หนูสอน

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กชายณัฏฐสิทธิ โตแดง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงศุภสรา เศรษฐรุจิ

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงอรอุมา ชูยะไข

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงนีรชา สาลี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายทำนุรัฐ บุรินรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กชายเฉลิมชัย แสงหัวช้าง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๒๓
เด็กชายสิทธิผล เชือเมืองพาน

้

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กหญิงบุศกร เรืองโรจน์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กชายพงษ์ธร สิงห์วงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงชลกนก จันทร์ทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กหญิงวันวิสา คำแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กหญิงวาสนา สาระครศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายปรเมษฐ์ โยรัมย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายศุภโชติ คำผุย

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กชายอภิรักษ์ โพธิศรี

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายพงศภัค รักความซือ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กชายธนพันธ์ ทิมศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ มะสกุล

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๗ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงนันทิกานต์ เพ็งแจ่ม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงเบญจภรณ์ จันทร์ผล

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายสุทิน สวนเมือง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กชายกฤษณะ ปริสุทธิจินดา

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กชายอานนท์ จันทร์ผล

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายสุวิศิษฏ์ ทรัพย์พลัน

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงวันวิสา จันทร์แดง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ พุ่มลักษณะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงวรรณาพร มหาสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงธนัชพร สาเรือง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงวันวิสา โตยะบุตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กชายธนพงศ์ พรมศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายธนพนธิ

์

แสงทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กชายสุเมธ ยิมไพเราะ

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายประณต แข่งหมอก

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายธเนศวร อุตมา

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กชายกุลธวัช แสงวิภาค

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงพิมผกา โพธิสวัสดิ

์ ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายรชต จะโนรัต

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กชายอาโนชา โพธิภาสี

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กชายนำหนึง

่

ยิมไพเราะ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายสราวุธ พงษ์บุญยืน

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงพิมพ์นารา ผ้างาม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงเจนจิรา ศรีชืน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กชายนันทพงศ์ เตาไธสง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายศุภกร สืบเชือ

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายพีระพัฒน์ นาเมืองรักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กชายธีรวัฒน์ ช่อสุวรรณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กชายภราดร บุญช่วย

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กชายธนวัฒน์ เกตุแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายศิรภัทร แก้วกลำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กชายพรพิเชษฐ์ คำปตะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กชายกฤษดา พุกชาวนา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กชายฤทธิกรณ์ ศรีจินดา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กชายภัทรพล อินทวิรํตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๘ / ๑๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายพลวัฒน์ อัศวงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กชายโฆษิต มณีอินทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายเรืองวิทย์ เอียมสม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงพิจิตรจินดา ศรีบุญมี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กชายอัมรินทร์ คงเส้ง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงวิลาสินี ประชุมพลอย

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กชายเปรมสันต์ นาคทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายณัฐกมล ขันทะเนศ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงพัชรนันท์ สิงห์ทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงลภัสกร ดีนิวงศ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงสุธิตา คิดอ่าน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กชายนครินทร์ สิริโสม

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายอภิรักษ์ พิมพ์ศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กชายอภิวัฒน์ อยู่เมียง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงแพรว สังต์แก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กชายชนุคม กลินขจร

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายธนากร ตันตุลา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายพูนนิวัฒน์ สิงห์สำเริง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กหญิงมลลดา เรืองจรูญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สมิตรชาติ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงภาดา วิริยะโรจน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

สาเรือง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กชายพีรพัฒน์ เบาพังดุง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กชายนิติภูมิ พุ่มลักษณะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กชายอุดมทรัพย์ จันทโร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายศรายุทธ แก้วฉาย

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายณัฐชนินทร์ ชาแสน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงนฤมล วงค์ดา

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กชายอนุวัฒน์ สุทธิประภา

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายนวพล แสงทองสี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายพรเทพ นรสานต์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ ละมูล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ มาทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงวรนุช กำลังยิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๙ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายจตุพร เชิญผึง

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายธนชิต วงสุรินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายอนวัฒน์ ทันโหศักดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายสุทธิชัย หอมจิตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายเอกลักษณ์ นาคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายวิษณุ เถาว์ดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กชายสุวิทย์ สิงห์เทพ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงแพรวา พลเสน

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กชายคงกะพัน พันธุมาศ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายทินพงษ์ บำเพ็ญศิล

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กหญิงสโรชา ปนป

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๑๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผาสุข

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๑๗
เด็กชายธันวา คำลี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กชายอภิรักษ์ ยางงาม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กชายพงศธร พงษ์เปยม

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา พยุงตน

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กชายจตุรงค์ บัวทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กชายรณฤทธิ

์

แจ้งเสมอ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กชายสมชาติ เสาแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงชนากานต์ กิจสถาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๒๕
เด็กหญิงญาณิกา บุญอ่อน

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กหญิงณัฎฐ์พัชร มะวงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงนิภาวรรณ กุมภาพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กชายบริพัตร แซ่เล้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายปฏิณญา ทับทัง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๓๐ เด็กหญิงอักษรสวรรค์
วิเศษ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงกนกวรรณ วิเศษรัตน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ภูผาแนน

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายนภสินธุ์ มูลเฟย

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กชายธนัช สุรนิยม

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กชายชวทักษ์ สาธุพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงจุฑามาศ หมู่พยัคฆ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๓๗
เด็กชายธนาวุฒิ ดอนหัวบ่อ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กชายพลกฤษ ผลอินทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายศุภกิจ บุญญา

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑๐ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายปณวัฒ ธนะสีลังกูร

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายคมสัน สมจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายศุภกร อาระหัง

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๔๓
นางสาวปยะดา ดวงใจ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงพรชนิตา สิงเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงสิริกร เจตะพุก

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงกัลยาณี กำจร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กชายกฤษฎา เกตุแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๔๘
นางสาวประภัสสร พันธ์ทุมสาร

๒๔/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๔๙
นางสาวภัคจิรา จันทร์สุข

๑๑/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๕๐
นางสาวสุรางค์สิริ วงศ์คำจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงพรรณทิพย์ ชลมาดนุภาวงค์

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กชายวิศรุต ยางงาม

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงกมลพร กุลโทแก้ว ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กชายอัมรินทร์ เดชวิเศษ

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กชายปฏิพัฒน์ สุนทรชืน

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กชายภาสกร พวงจันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงกมลวรรณ จันทรังษี

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงฐิติยา เจริญเกตุ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กชายอดิศร เพ็ชรตะกัว

่

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงสิริพร ดิษฐ์เอม

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงอานุสา ดวงพันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทาชา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กหญิงนิฐิกาญจน์ ทาชา

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงนริสรา คงมิยา

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา ฉวีวงศ์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงเสาวภา จะเปย

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงวิชิตา คชฤทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงกฤษฎาพร ดีโชค

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงจิราภา แก้วตาบุญ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงสี สุวันดี

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กชายเมธานัน อินทร์เพชร

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงยุพารัตน์ แซ่หรือ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กชายจักรพรรณ์ นินครบุรี

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เชือหงษ์

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายนัท ตาปน (ชาวเขา)

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กชายภัครพล ผาบจันทร์สิงห์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กชายลอด สำพร (ชาวเขา)

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กชายศุภสิทธิ

์

บุญมาก
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กชายสุวิสุทธิ

์

เทพทอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุตรหงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กชายอัษฎาวุธ ภักดี

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงกรรณิกา สร้อยมาลุน

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงปนมนัส ปนทอง

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา ชวดอาชา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงรัชดา โพธิคำ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงรินรดา อินสำราญ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงกมลชนก เอียมฤทธิ

่ ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กชายธนกร พิทักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กชายบุญปรีชา แจ้งจงดี

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายวุฒิชัย เชืออินทร์

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายสมพล ทองฟก

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กหญิงณัฏฐพัชร ขุนแร่

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กหญิงนฤมล หัดกล้า

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กหญิงวรรณษา ชัยปญญา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายจักรินทร์ บุญระย้า

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงสุวนันท์ ปราบสา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายอิว

๋

สุวันดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงอรอุมา อ่อนศรีชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กชายพันธการ น้อมวารี

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายศุภนัฐ บัวทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงปละวัน โพสี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงพรวิไล สีสะหวาด

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงศิริวรรณ พรมตวง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายธชาพัฒน์ สุทธิโรจน์รักษา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงมินตา กันยา (ชาวลาว)

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายชยุต ล้วนรอด

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายต้นธันวา ใจมนต์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายรัชชานนท์ ยงกัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงศวิตา จันทร์ผล

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑๒ / ๑๘๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายพัชรพล จันทร์ชู

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กชายภูริพัฒน์ นิลผาย

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กชายบุญทวี พงษ์โอสถ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กชายชาคร ทารินทา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดวงประทุม

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงพิชยา มาคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กชายวิบูลศิล รูปทรง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงอารยา ปนมณี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร หมู่ม่วง

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กชายอนุวัฒน์ ปานพิมพ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงติณณา สีมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กชายพิพัฒน์ เกิดลาภ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กชายศุภกร โคตุเคน

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงจิราพร ชืนใจ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายเอกราช มะวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ภักดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายธิบดินทร์ ทองชมภู

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายธีรพันธุ์ นิลถนอม

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายเก็จแก้ว วังทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กชายคุณานนท์ โนราษฎร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายธนวัตน์ ฉำคร้าม

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงกาญมณี กลีบบัว

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงอรปรียา มาจุฬา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กชายสมพล เรืองประชา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ถนอมสัตย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายปารเมศ สิงห์ลำเลิศ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายวิรภาพ บุญขัน

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายอานันท์ ชะอุ่ม

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ คิดอ่าน

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายปฏิพัตธ์ อ่างแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ บัวใหญ่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงวารี แจ้งจงดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงอนุธิดา พระไตรราช

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายวรวุฒิ เกิดแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงบุญนภา แจ้งจงดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑๓ / ๑๘๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงกมลชนก การะวงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายเจษฎา เนตรอัมพร

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงดวงหทัย เบียจัน

้ ่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กหญิงสุภาพร ทาโฮม

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงกชกร ยิมกลัน

้ ่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายพีรภัทร เกิดก๊ก

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายธันวา ธนูชาญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์เทียน

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กหญิงวิลาสนี กอดทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงธิติมา นันทา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงกุลนาถ เครือมูล

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กชายอภิชาติ อันทะบุรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายธนพล พงษ์แตง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กชายภูริภัทร ทุมวารีย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงกชพร หัดไทยทระ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายประมุข พิมพ์โภชน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยภูธร

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงนฤมล มูลมะณี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองนาค

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงภัทรวรรณ แพร่งพร้อม

๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงกุมภาวดี สวาย

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงกนกอร พระสุพิน

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กหญิงอารียา ภู่ระหงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายพงศกร ตอสูงเนิน

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กหญิงมุฑิตา วันสา

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายศุภโชติ มุ่งมี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงนภัสสร พงษ์ประเสริฐ

๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายมหาสมุทร ชูรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กหญิงแก้มกมล สุรินทร

๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กหญิงณัฐติกา วนิชกุล

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กหญิงชนิตรา ภู่อยู่

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายปฏิภาณ ลามาลี

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายณัฐพล หุ่นภู

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ สำราญดี

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายธนกฤต ติเยาว์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑๔ / ๑๘๕

้
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สค ๒๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงรัตนา ตานิ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงนาฎนารี หน้าไทยเจริญ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงอนิชา สระแก้ว.

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงสร้อยพิตร้า โสภัณ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายธีรเดช ศรีนอก

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงแววดาว ปนต๊ะ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงอาติยา ศรีมูลเขียว

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กชายปยวัฒน์ มีศิลป

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ ตัณฑพงศ์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กหญิงกัญญาภัค พุ่มสุข

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายคำทอง แก้วดี

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงปรารถนา บุญช่วย

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กชายวีระชัย วาวีระชะนี

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กชายบอย ตาวัง

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงพอลล่า นาวัน

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กชายปยทัศน์ มาเส็ง

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงแพรวา แสงนาม

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงฟาใส ตาหุ้ง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงน้อยเมย์ ไม่ปราฏ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กหญิงอริสา ภู่ระหงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงตานดาอู ไม่ปรากฏ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายอชิตะ มาตา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายทศวรรษา เฉิดไธสง

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงฐิติมา เคนอำ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงจิรวดี ศรีบุญเรือง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายชินวัตร สอนสุภาพ

๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายพิชเญศ เมืองโคตร

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายสหชาติ ลานวิชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงยุภาพิมพ์ เตินขุนทด

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงจันมณี ไข่ลือนาม

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงสุรัญชนา ชายโสด

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายปฏิภาณ ลอยพิมาย

๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายอานนท์ อุ่นชัย

๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงสรีรัตน์ เหมือนแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายณัฐพล คำงาม

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  
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สค ๒๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงกรกนก ชอบสว่าง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงมีนา หยงน้อย

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายก้องภพ สุเพ็ญ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงสโรชินี อำผึง

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงอรสา คำแสง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายจีรวัฒน์ ชืนใจ

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๒๑ เด็กชายประกายเพชร
แสนบุญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายศุภชัย ยอดมิง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงชาฎารัตน์ บุญมาหล้า

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงสุนิษา สุขสังข์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงสุพรรษา นาราช

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายอมรชัย มากบริบูรณ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายพงศธร ตาเถน

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายธนพนธ์ อ้นอำไพ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงสรลักษณ์ เสรีรัตน์วิภาชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงสุภาพร พัฒนสิงห์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายดุลพินิจ ห้าวหาร

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายอภิศักดิ

์

กมล
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร

วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๓๓
นางสาวสาวิตรี ปรีชาเดชสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงวินดา หว่างเชอร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงพูพู -

๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงสุธินี เติมศักดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงดวงกมล อัมชูฤทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๓๘
นางสาวณัฐธยาน์ สมัญญา

๑๘/๒/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร

วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๓๙
นายทศพร ศรีบุญชู ๓/๘/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงศุภนิดา พงษ์สะพัง

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงปนัทดา จันที

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายนิรุชา จุลพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายวริศ ซีฮะ

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงเจนจิรา เล็กกลาง

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ตามไทยสงค์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายธนากร วิศรียา

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ ลีลาสาร

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

สค ๒๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงแอน กิงทอง

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงอรเนตร บุญมะ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑๖ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงพรทิพา เกษมาลา

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา สุขกำเนิด

๐๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายธนาวิน จ้อยชรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

สค ๒๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กชายวิทยา -

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กชายปารามินต์ บุญตา

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายนันทณัฐ นุ่มนวล

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายกุลเชษฐ์ หุ่นปน

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

สค ๒๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายอดิศร ทองคำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายองอาจ คำแสง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงชลนิภา ศรีสุข

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงนฤศร ฝอยทอง

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายคณณภัส แจ้งดอนไพร

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายเจษฎาพร จินเต

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงปภัสสร เพชรนุช

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงมณิภา ธนูศักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

สค ๒๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายฐิติกร ศรีเพ็ง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายอชิรวัฒน์ เปยขุนทด

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงฟา ไม่ปรากฎ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายไชยวัฒน์ ณ  พล

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายคุณากร กินาวัน

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

สค ๒๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงนุวดี ราชสถม

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายอภิรักษ์ เสริมวิเศษ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงฉัตรสุดา จีนรัมย์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

สค ๒๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีหรังไพโรจน์

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงอารยา สะสิน

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ธรรมจักร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงวริศรา บินดัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายพลภัทร ใคร่ครวญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๗๘
นางสาวขวัญพัฒม์ เอกนราจิรารัตน์ ๘/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๗๙
นางสาวภนิตา แซ่ซิม

้

๒๒/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๘๐
นางมยุรี วัฒนาวิริยานนท์

๒๘/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงรัตตวัลย์ โพธิรุ่งแจ้ง

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงสุพิชญาดา ช่างพินิจ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงพรรณศิริ จันใด

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงณัฐชา อ่องทิพย์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑๗ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงขวัญชนก คำหงษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายธาราภัทร เนตรจรัส

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายรัชโยธิน มนโมรา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงธิดาพร จงสูง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงอรนิช สายแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงภาสินี พลภูงา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงสุมิตรา แจ่มจัตวา

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงชรัญญา พูลชะนะ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงอรณิชชา ชาวลุ่มบัว

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงรมิดา ยิมแย้ม

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงนันธิกานต์ ศรีนาง

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายพชร เขียนค้างพลู

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายภูริวัฒน์ แซ่โล้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายจีรศักดิ

์

ศรีมันตะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ ศรีวิเศษ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงวีลดา สายเพ็ชร

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงวริศรา สุขวินัย

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงขวัญสุดา โพธิสอน

์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรมจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงดวงฤทัย เกิดไพบูลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายผลิตโชค เกลือนกลาด

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายกฤตเมธ สารเนตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายธวัชชัย บูรณะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงอชิรญาณ์ เน้ยโอชา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงนันทิยา แซ่ฉิน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงอนัญพร แก่นจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงอรัญญา สายเสวก

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงธนภรณ์ กงพานราช

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กชายวรพล พราหมมนัส

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงกริชภิญญา ทองเทพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงณปภา สวยศรีสอาด

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงนฤมล มานะ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงชยาภรณ์ โพธิไพร

์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงสุพัชธา ศรีขุนทด

๑๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงดนยา หงษ์เวียงจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑๘ / ๑๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๑๒๐ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
เถินมงคล

๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พวงเพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคประกอบ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กชายนนทกร เทียนชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กชายปรมัตถ์ สิงห์โตเผือก

๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กชายพัชรพล ตะณูสูตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงกรนิภา วุ่นบำรุง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงญาดา ประสิทธิกุล

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงญาณิสา ทิพย์คำมี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา เลือนกำเนิด

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงณัฐวิภา สุจริตธรรม

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงนงนุช บุญอยู่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กชายธีรพล มันหมาย

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายสรวิชญ์ อานนท์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงพิมพ์ประภา บุญประสงค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กหญิงอริสรา เอียมอ้น

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายจิรวิทย์ ตรีกำจร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายชัชวาล -

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายเศรษวัฒน์ สาระพัด

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กชายจักรวาล บุญโสดา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายปณณทัต แตงรักษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กชายอิทธิพัทธ์ จันทร์ทองสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายจิรายุทธ โล่ห์คำ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายนภัสรพี พรหมมา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายภูวนาฏ สีเงิน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กชายอัจฉริยะ โฮตา

๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงทิฆัมพร แข็งขัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงธิดาวัฒน์ บุราคร

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงนฤพร ตันเต๋

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงพรรยุภา เชือพันธุ์

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงสุนิสา สุขแสวง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงศุภกานต์ บรรเทา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ เดชมะเริง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กชายเมธพนธ์ วงษ์ขวัญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กชายธีรวัสส์ นัทธิโพธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑๙ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กชายวาทิต ปานคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กชายศราวุฒิ ทิพย์คำมี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายจิราวัฒน์ สีขน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงปุณยวีร์ โพธิยารมย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงฉัตรชนก อุ่นจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงณัฐพร วุฒิยา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงพาทินธิดา คำเครือง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงอิระวดี บุญโต

๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงชนันญา คงอักษร

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กหญิงรวิษฎา นาคขวัญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีสุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สาตแฟง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กหญิงพนิดา จันทร์ดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กชายธนภัทร นิรินธนชาติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายอภิชัย อาจคงหาญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายฉัตรพัฒน์ อันพิมพ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กหญิงณัฐวิภา วงชารี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กหญิงทองนิสา จักขุจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงสุทัตตา แซ่เตียว

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กหญิงสุภานันท์ แซ่เตียว

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กหญิงสาวิตรี กลินด้วง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงมลฤดี เพ็งที

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กหญิงธมนวรรณ วันนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สาแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายชนะพณ ทองประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายอนุชิต ศักดิขุนทศ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงนัฐธิดา โพธิจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงสุจิตรา บุญสวาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กหญิงชนินาถ คำมาบัวอ่อน

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงวริษา จิตรศิลป

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงปาริชาติ ทัพชัย

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กหญิงนภัสสร แล่นโคตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กชายสมชาย ผองสง่า

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงมณีนุช ปานซ้าย

๓๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๘๙
นางสาวณัฐฐินันท์ นึงแตง

่

๑๘/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒๐ / ๑๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๑๙๐
นางสาวพรนภา กันทาทำ ๔/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๙๑
นางสาววิจิตรา วิชาทร

๒๖/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๙๒
นางสาวทิพากร แน่นอุดร

๑๑/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๙๓
นายวทัญู สุเลียมมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๙๔
นายธงชัย สมศรีสุข ๔/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๙๕
นายพรลภัส ใจจิตร

๑๓/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๙๖
นายภัทรพล จงกลนี ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๙๗
นางสาวชลธิชา นามนอก ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๙๘
นางสาวสุภาวิดา พนมใส

๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๑๙๙
นายสถาพร ฉายาลักษณ์

๒๒/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๐๐
นายมรรคพล ยางงาม

๒๒/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๐๑
นายอัษฏา พิมพาแปน ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๐๒
นางสาวนารีรัตน์ หลวงภักดี

๓๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๐๓
นางสาวนิชกานต์ ลินทอง

๒๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๐๔
นางสาวพรพิมล สมัครณรงค์

๒๗/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๐๕
นางสาวสิรีธร นิลเนตร์ ๑/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๐๖
นางสาวอารียา วันยาว

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๐๗
นายพิริยพงษ์ จันทร์ศิริโพธิ

์

๑๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๐๘
นายกฤตเมธ พวงอิม

่

๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๐๙
นายศิรสิทธิ

์

ธวัชชลพันธ์
๒๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๑๐
นายอนาวิน พิพัฒน์วรชัยกุล

๒๗/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๑๑
นางสาวเบญจวรรณ การบรรจง

๒๓/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๑๒
นางสาวชมพูนุท คงเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๑๓
นางสาวสโรชา ก๊อก

๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๑๔
นางสาวพรนภา เหมสินอนันต์ ๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๑๕
นางสาววรรณวิษา จักรเงิน

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๑๖
นางสาวอนงค์นาถ พวงผกา

๒๓/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๑๗
นายภูมิรพี ชรุวบุตร ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๑๘
นายยุทธพิชัย พยาบาล

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๑๙
นายสมศักดิ

์

พรมโสภา
๑๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อ้อมน้อย  

สค ๒๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงศิริภัสสร เฮงมี

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายชยกร มันสัมฤทธิ

่ ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ รอดดอน

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายลัญฉกร ขำสุนทร

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายณัทกฤป แซ่ตึง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ปอมน้อย

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กชายณพพล ปวงนิยม

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กชายกิตติ ดวงภุมเมศ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กชายสิทธิโชค พิมทอง

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงอธิติยา ทองสุขา

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายวงศธร ศรีสุวรรณ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายคณัสนันท์ สวัสดิผล

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กชายภูสิทธิ

์

หลาบนอก
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กหญิงไอลดา กลินจันทร์

่

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กชายวรภพ มาตร์สร้อย

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายนนทวัฒน์ เพชรนอก

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กชายสรวีย์ ตังเทพประสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงประภัสสรณ์ สังแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กชายสุประวีณ์ พุทธระสุ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงจิร ะนันท์ มะติยาภักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายศิลปสรุฌ จิตรกานต์วงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กชายนันธศักดิ

์

มุกแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กชายกานต์ ทองถมยา

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ เข็มนาค

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กหญิงวิภารัตน์ กุลนรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กชายกฤติธี สุดดี

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กหญิงศศิธร จงมอบกลาง

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงปุญญิสา ไชยมงคล

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงกมลชนก เงินกรุง

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กหญิงชลณัฐ ศิลปสุข

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงพัชริญา ผุลลาวงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จงกล่อม

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กชายพงศกร ชัยวงศ์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงชนิดาภา ไชยเพชร

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงศิริวิมล นามไธสง

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายธีระพงศ์ ศรีบุรี

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กชายศุภณัฐ พุ่มพฤกษ์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงจารุพร พันเพชร

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กหญิงชลลดา เทียนทอง

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายฐิติพงศ์ คุ้มรักษา

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒๒ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายปรัชพันธุ์ ศิริเดโชเศรษฐ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กชายกวินทิพย์ ชนะบุญ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กชายพีรพัฒน์ มาตรสงคราม

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กหญิงวิชญาดา โจระสา

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กชายณรงค์เดช หนูวรรณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กชายธัญเทพ งัวสมบูรณ์

่

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงศุภัชญา สวนบุปผา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๖๗ เด็กหญิงรจิตเอกจันทร์
ทับแสงทอง

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กชายพิษณุวัชร์ บัวงาม

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กชายกฤษฎา เทพโพธา

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงชาริดา แซ่เอียว

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงฐิติกานต์ เพชรอำ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กชายเอกภพ แช่มชูกุล

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงชุตินันท์ พ่วงอำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายพีรวิชญ์ ดีแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กหญิงธัญรดา ปลัดจ่า

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงปารณี สัตตะพร

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายธนกร ประชุมแพทย์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายพิชานนท์ อันทะชัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กชายธนาคิม เห็มบุตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงอริศรา สวยดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กหญิงณัฐจิรา แสงอาวุธ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายพิชุตม์ นันยา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงชลธิชา สุขพนัด

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กชายชัยมงคล ชมอินทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์ส่อง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายก่อคงคา วาดวารี

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

แพทย์เกาะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กชายดนัย จันทร์ประชุม

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กชายวิริยะ อินทร์แก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายรัชพล พานอก

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงพรรณพนัช พันสาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงธัญชนก น้อยรักษา

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ ชูชุ่ม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๙๔
นางสาวสุภาพ ดวงเพชร

๒๑/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒๓ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๒๙๕
นางชลธิชา วรรัตน์วัฒนกุล

๓๐/๐๖/๒๕๒๐
โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๙๖
นางสาวสุทินา ปานน้อย

๒๗/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายสิทธิกร สุขวินัย

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กชายอดิศร สรรพานิช

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กหญิงนัฐชา สระประจง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายไพฑูรย์ สุวรรณเรือง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายณัฐพงศ์ พรหมใจรักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายระพีพัฒน์ อะโนดาษ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายธนกิตต์ ร่วมทรัพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายสุรชัย การะสินธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายสุริยะ พันธ์บุญมี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายพีระพัฒน์ พิมบุญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงปาณิศา จินดา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงวิชิตา แซ่ลี

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงธันวาพร อู่นอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงชลธิชา คิดอ่าน

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กหญิงปทมา บัวแพร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงอุไรวรรณ ศรีสุขใส

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กหญิงศศิวิมล ดวงสว่าง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กชายนิธิพัฒน์ เม่นสูงเนิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กหญิงอนุธิดา

วงษ์วิริยะพาณิชย์ ๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กชายพัชรพล สุภาจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายธนากร แว่นถิน

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กชายธิติพงศ์ ดาวผ่อง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ธนิกุล

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายปภังกร บาลี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กชายธนเดช เพ็งธรรม

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กชายทักษพร คันทะโสม

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กชายชินวัตร ยืนยง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กชายอดิศร จันทร์แจ่ม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กชายสถาพร สีจันดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กหญิงประภัสสร อุ่ยกระโทก

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงศิริวิภา ยามาลี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กหญิงพันธ์ธุวงษ์ พิมพ์ขุมเหล็ก

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ ล้อมวงศ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒๔ / ๑๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายชัยนันท์ สุภาพ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กชายธนบดี สกาวการณ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กชายพันธกานต์ พร้อยพานิช

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กชายภานุ วรกิจสาทร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายวีรภาพ จันทร์นาค

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กชายศิริวัฒน์ แม้นวิลัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายอรุณสวัสดิ

์

เทียนงาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กชายนภดล เทพหลวงแสน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงกัลยา ศรีศุกร

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กหญิงจิราพร นนทะภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงธิดาวรรณ เข็มศิริ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงนันทิยา พุ่มเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงปริญญา กองราชา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงพรไพลิน คนขยัน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงเมธาวี ภู่มาลี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญเกษิม

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงณัฐธิดา มาพิทักษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กชายปุณยวีร์ แซ่อึง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กชายจักรินทร์ คงลำซำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เมืองทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายทวี ไม่ปรากฏ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงกันยารัตน์ พ่วงเจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงปยะดา หางนาค

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงปยะฉัตร บุตรสันเทียะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงปยะนาฎ หาญกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงพิจักขณา พูลสวัสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงพนิตนันท์ ทลาไธสง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กหญิงมาริษา ชินเพชร

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงปาริชาติ ดาวจันอัด

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงเปมิกา หีบท่าไม้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ดอกจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงกุลธิดา อ่วมเกิด

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงกนกอร ระดีรมย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำแท้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กหญิงศิริพร ขุนหอม

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒๕ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กชายทัศพล ใยมะเลิง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กชายศิรสิทธิ

์

จารุศุกร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ โทอะรัญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กหญิงสุพิชญา ฤกษ์ภักดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กหญิงพรจุฑา เทาดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายวรัตถ์ ขอปะกลาง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กหญิงสุพรรษา รังดอน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงธัญชนก

แสงฉายธนาภัทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรสถาวร

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงรินรดา แก้วเสริมศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๗๕ เด็กหญิงประกายเพชร
กรทรวง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๗๖
เด็กชายปฏิภาณ พินิจพันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงภัสสรา ขมเล็ก

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กชายอาทิวราห์ เปนวงศ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กชายคริสต์มาส พรมพินิจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายเอดาวัต สมบรรจบพร

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กชายนัฐพงษ์ แก่นจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงปญญาพร พลตือ

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กชายพัชรพล พรมชาติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงอนันตญา วรรณสิงห์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กหญิงปยลันธน์ คำศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กชายชัยวัฒน์ ชนะภัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กชายวุฒิชัย ฉิมมณี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงศรุตา รักษาชาติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงอาทิตยา ฤทธิประเสริฐ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายสุทธิภัทร พวงจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงศศินา ใต้พรม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กชายอภิวันทน์ สารัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กชายทัศพล วิเศษรจนา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กหญิงอรปรีย์ญา ศิลาเลิศ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ทวีทรัพย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๙๖
เด็กหญิงสุภาวิตา หมู่สิริรโรจน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงอริศรา ภูผา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศึกรัมย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงพัณณิตา ศรีเทพอุบล

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒๖ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ พันทา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงพรพรรณ ธรรมภิธิ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายภารดา เทียนเงิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ เสือกลัน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายสุชานันท์ ทองดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายวรพงศ์ อักษร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ธนูทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงนัทธมน กุลรัตนาวิจิตรา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายปรนันท์ บำรุงชาติ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภะวันตุ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงวรรณิศา หงษ์สุวรรณ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กหญิงจินตนา สิงห์ซอม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กหญิงนณิศา ทองดีนอก

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กชายชานนท์ ทองสุข

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กชายชานนท์ พรหมชาติ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กชายเรืองรุ่ง ปรีงาม

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กชายธเนศ สนามเหล่า

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กชายทศพร ชัยโพชน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ขวัญแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กชายสาทร แปนสุขา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายทัศนัย สมบูรณ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กชายสุรวุธ คล้อยเอียม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงอรกช คุณทา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กชายจิรวัฒน์ กุกำจัด

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กหญิงอารีญา ฉำจุ้ย

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายอนิรุธ บุญชู

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงรุ่งวลัย หุ่นลำภู

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กชายธยากร สวนมอน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายชาคริต เข็มเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กชายธนชัย แหชัยภูมิ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายภูริพัฒน์ ทาทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กชายคมกิด เขียวปาน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กชายมนต์ทนัท โพธิทัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กชายทิพย์รักษ์ สุขนิรันดร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายสันติภาพ เจริญสว่าง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒๗ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กชายปยะ ขอพึง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กหญิงวรรณภา จันทร ์เอียม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายจักรกฤษ เณรเมือง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กชายธนวัฒน์ มนัสศิลา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จันแก้ว

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงบุษรินทร์ ศิลธรรม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กชายเพชรธร ผลตาล

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กชายธรรมนูญ พาคอนฉิม

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กหญิงสุพิชญา ร่าเริง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายทีปกร บุญมัน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กชายอดิศร จุฬา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กชายคมสรรค์ ทิพย์วรรณา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กชายรัชพล จาติเกตุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กชายอนุชา ภรรยาทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กชายระพีพัฒน์ ประเสริฐศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงพรณัฐชา แตงสีนวน

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๕๑
นายนพรัตน์ เทียงสัมพันธ์

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กชายนัฐชัย ฟกแฟง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ ภูดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงศุภมาส นิสารพายุห์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กชายธนพล คำเบ้า

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงสุภาพร กวนชาบรรณ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

พุ่มประดิษฐ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๕๘
เด็กหญิงชนกนาถ แสงทับ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กหญิงพรณัชชา บุญประกอบ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายจุฑาภัทร ชมทรัพย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กชายกฤศ สมผิว

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๖๒
เด็กหญิงภาวิณี ตันภักดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กชายอนิวัฒน์ รูปโฉม

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายชัยรัตน์ ศรีทับทิม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กชายธีรภัทร สำเภาทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๖๖
เด็กชายธิวานนท์ เอียมชม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กชายวุฒินันท์ โคตะสิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กชายนาวิน ปลาบู่ทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กชายธนพล แสงพรมชาลี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายชิษณุพงค์ ชัยทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

รู้จิตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายรัฐนันทร์ มืดอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กชายจักรพงษ์ ภูมี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กชายนวพล เมือกขุนทด

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ ศรีสร้อย

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กหญิงเมธาพร รุ่งนภาเวทย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองเต่าหมก

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงศิริราพร พวงพิลา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงคณิตา แก้วทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายภาสกร โสภาภาค

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงสาวิตรี แซ่โง้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กหญิงภาวิณี แซ่โง้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กหญิงฐิติพร สุขสุแดน

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายสหพรม เพ็ชรนารี

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๘๕
เด็กหญิงชนนิกานต์ วิรัตนจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กหญิงนริศรา บัวแสน

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๘๗
นางสาวนุชนาฏ เรือนคง

๒๓/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๘๘
นายสันติสุข งามเจริญ

๐๕/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๘๙
ว่าทีร้อยตรีอานุภาพ

่

คงบัว
๓๐/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๙๐
นางสาวเอมอร ปนแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กชายปุรเชษฐ์ จันทร์เทียน

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายกฤตภาส อภิสิทธิกุล

๒๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กชายพุฒิเมธ เกตุธานี

๒๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กชายพีระเดช อยู่คง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กชายธีรเทพ บุญมา

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กชายณัฐวรรธ สกุลวงษ์สัย

๑๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กชายพชร กิงพิกุล

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กชายศุภวัฒน์ สวัสดี

๐๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กชายดนัย ชีวสถาพรชัย

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายเพชรพิสุทธิ

์

วงศ์ชมภู
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายพัทธ์พิสิษฐ์ ทรัพย์ขำ

๒๖/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายพชร จือประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายรชต บุญเรือง

๐๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กชายอภิวัฒน์ เหล่าอู

๑๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒๙ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กชายกันติทัต

พรหมแสนจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กชายญาณากร ชำนาญวาด

๐๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายคมชาญ ทูคำมี

๑๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เนาวผล

๐๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์เทียน

๒๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงมัญชุพร บุญภา

๒๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงรสสุคนธ์ อยู่ยืนสุข

๒๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงจิรัชยา พูลประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขันอุย

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กหญิงอภิญญา ภาวันจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงศุภมาส ชุติวรรณโสภณ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงปาริฉัตร เรืองศรี

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พลเยียม

่

๒๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กหญิงรมย์นลิน สาตารมณ์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงธมลวรรณ เชิงรู้

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ภู่มาลี

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๒๑
เด็กหญิงวนัชพร คำภักดี

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงพรปวีด์ จันทร์มีทรัพย์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงธัญธนัท ศรีกิจ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๒๔
เด็กหญิงสวรินทร์ ขาวผ่อง

๒๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กหญิงแพรวา พรามอนงค์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กหญิงพชรอร จงสิทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงภาวินี วงแหวน

๑๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กชายปยวัฒน์ สนันเมือง

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กชายนรรัตน์ โรจนนันทสิทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กชายสุรเกียรติ ขจรอนันท์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กชายธุวานนท์ ยตะโคตร

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กชายธนภูมิ ธรรมขันติพงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กชายคณิศร ฮวดสาขา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กชายวาสกรณ์ มีคำ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กชายปารมี วิงวร

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ ทรัพย์ศรี

๑๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กชายณัฐพล อุทยาภมรวัฒน์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายธนาธิป ไชยรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กชายญาณาธร ชำนาญวาด

๐๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓๐ / ๑๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายอดิภัทท์ โตเกียรติชัย

๓๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายพงศธร โคเล็ก

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงวรวลัญช์ ทองธิราช

๒๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กหญิงจิดาภา คลำวิลัย

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ ไทยอาจ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงรมิตา ศิริรัตนเวคิน

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงณัฐชยา ลูกประดู่ชัย

๑๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงพิชญา อินทะแสง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เขียวคำ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงวิมลภัทร ธูปหอม

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญชูดำ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงวิภารัตน์ สิมะสุนทร

๑๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงปริชญา มณุโชติ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กหญิงธนัทธัญ ศรีกิจ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงปาณิศา

ส่งเสริมฐานะวงศ์ ๐๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กหญิงดลพร ปรีดาพันธุ์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทะนัน

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กชายวุฒิพงศ์ ศรีประชา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กชายระพีพัฒน์ พลดงนอก

๑๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กชายปยภัทร ฤทธิศาสตร์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายธนาธิป ผ่องยิง

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กชายญาณาธิป นุตรัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กชายอโนชา แตงเอียม

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กชายสยาม -

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กชายธิติวุฒิ วาดวารี

๑๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เปยชาติ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กชายศิวกร บูลย์พิชัย

๐๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กชายอภิภพ สอนพงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กชายอัครพนธ์ พืชผล

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กหญิงญาณภัทร กันชัยต๊ะ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๗๐ เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ สังหร่าย
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงณัฐติกาญจน์

ศิริพฤกษ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงเบญจพร สุขทังวงษ์

้

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงวชิรญาณ์ อุทัย

๑๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงบุษกรณ์ ดาวเรือง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กหญิงจันธรส ใจบางยาง

๒๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กหญิงทิฆัมพร มารุ่งเรือง

๑๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงธนาพร เอียงชะอุ่ม

้

๒๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กหญิงอารดา คุ้มคำ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กหญิงสุลลิตา วัลลีลักษณ์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองประเสริฐ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงณัฐชา รักษานนท์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๘๒
เด็กหญิงณัฐยา บุญอ่อน

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กหญิงกุลปริยา กระจ่าง

๒๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงณัฐพัชร์ สินสถาน

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงกัญญาภัค ยังมัน

่

๒๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กหญิงรวิพร นำทรง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงธิชา แซ่เล้า

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กชายศักรินทร์ บรรจงศิริ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายศุภโชค ไทยสุนทร

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายชิติเทพ หมู่เมือง

๑๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กชายอานุภาพ เกตุทิม

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคสัมฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กชายนนทนันท์ เชาวรัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กชายชุติวัต ปรัชญาดำรงพล

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กชายสุรธัช เจียรภัทรานนท์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กชายวิชยุตม์ ใช้ทอง

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กชายณัฐพัชร์ ช่อสุวรรณ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงสุนันทา คงเจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กหญิงชิดชนก ปานสมุทร

๒๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงวรัชญา บุญเส็ง

๑๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงอรณิชชา ทองพาศน์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงญาตา ภักดี

๓๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงณัฐชา เลไธสง

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงกัญญาอร เอฬกายนท์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงวิราวรรณ มาแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงภิญญา พลเสน

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงธัญรดา ตาคำ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๐๘ เด็กหญิงนริญญากรณ์
พงษ์เขียว

๑๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงชุดา เปล่งใส

๐๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓๒ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงมินตรา สังข์ประเสริฐ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงประภัสสร คงประโคน

๐๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงรวิภา นำทรง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงสตรีรัตน์ เจริญศรี

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ทรงสกุล

๒๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กชายภัทรธร ชืนอิม

่ ่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายวัชระกร บุญควง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กชายจตุพร แสงทึม

๑๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กชายศุภณัฐ แต้ชัยรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายธนภัทร โตแดง

๑๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายธนกฤษ ไข่บัว

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กชายแม็ก บุญ

๒๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กชายณัฐพัชร์ ทรัพย์ศรี

๑๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กชายอนุวัฒน์ ผุดผ่อง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กชายณัฏฐ์ เพชรเอม

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กชายพุฒิชัย ตังภูเขียว

้

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กชายณัฐนนท์ กลินสุคนธ์

่

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กหญิงจิณห์นิภา เทียนระหงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กหญิงจิดาภา เติมสายทอง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กหญิงปวีณา ปงสุแสน

๒๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงเปมิกา ใจดี

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงศลิษ์ญา ศิรินิกร

๒๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงทัศฐนีย์ หุ่นภู

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กหญิงกัลยาภัสร์ ศรีดาวเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มุสุ

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กหญิงมีนา มันคง

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงเพชรลดา พริงเพลิด

้

๒๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กหญิงฟาริดา ศรีเพชร

๑๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงกมลชนก สุราฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กหญิงณัชชา นาคบุญ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงสุทัตตา เล็กท่าไม้

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กหญิงปภาวรินท์ ปดจันทึก

๒๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กหญิงพิริยาพร ทาหาร

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กหญิงสุชานาถ อ่วมนุสนธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายชวัลรัตน์ พิมพล

๐๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓๓ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กชายหิรัญ พรหมบุตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายอภสโร เมืองน้อย

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายกวีพัฒน์ คิดดีจริง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กชายจตุรภัทร แซ่ตัน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กชายธัญรธีร์ แสงอาทิตย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายวุฒิกร ศรีเงินยวง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กชายณัฐวิชช์ ปฐพีชัยพงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กชายธันวา ชีวินไกรสร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กชายฐากร เสมา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กชายรัฐภูมิ อิมยิม

่ ้

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กชายนนทวัฒน์ โพธิศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กชายพชธกร เสนาะพิณ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงธันยกร สุขสาคร

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงศิริฉัตร แสงจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กชายกวีปรัชญา รัตน์บ้านด่าน

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กชายฐิติพงศ์ ปญสุวรรณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กชายภาธร ล้านใจดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กชายนฤเศรษฐ์ ถาลี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กชายกิตตธร หอมส่งกลิน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กชายธีรดล สร้อยทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ พุทธนิมิตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงธัญญอนงค์ สุขสวัสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงปริตา ล้วนรอด

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ เรือนถา

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กหญิงภัทรธิดา ยอดระบำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงศรีสุนันทา โพธิสวัสดิ

์ ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กหญิงณัชชา รอดสมหวัง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กหญิงอภิชญา เอียงชะอุ่ม

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กหญิงกีรติ เฮงวิทยา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กหญิงธนพร แพรกนัทที

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พืชผล

๒๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กชายณฤพล พุธศิริ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กชายอนุชา กรีสง่า

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กชายสดายุ เช็งสวย

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กชายศุภกิจ คุ้นเคย

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓๔ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายปรีตรีดาธร สมพล

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กชายศิรชัช ถินแพร

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กชายธีรธร แฟงสุก

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กชายศุภชัย บูรณะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กชายพัชรพล ดวงนิมิตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงจิราพร ลีแตง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กหญิงกฤติยากร พิมประสาน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วิวาสุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กหญิงประสิตา วงษ์ปอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กหญิงณัฐกฤตา อุ้ยสูงเนิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงนิภาวรรณ วงษ์ปอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กหญิงสุณิษา คงประโคน

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กหญิงยรสิรี พิมพ์พิริยกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ถาวรกูล
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายธนาวัฒน์ จิตรพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กชายอุกฤษณ์ กลัดสำเนียง

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กชายศุภณัฐ เหลืองประเสริฐ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงอรปรียา ลาโสภี

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงวิชชุตา แฝงสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงธนัชญา ศรีบุรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายธนทัต วงษ์จันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายธีรพงศ์ รักท้วม

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายปนดล วงศ์สุรจันทร

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายภานุรุจ กรีมานนท์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายอานนท์ ฉวยคอนบุรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายถิรวัฒน์ ภู่มาลี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายคมพิพรรธน์ ทัพพ์เบญญาภา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายภูริพัฒน์ วีระบริรักษณ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายทัศน์ฐนน ไกรสมสาตร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงญาณินท์ ลักษณประวัติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายศิวัฒน์ นาคลออ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กหญิงณัฐสุดา หอยสังข์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ นางสาว  

สค ๒๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กชายศุทธวีร์ บูชากุล

๒๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กชายศุภกฤต บูชากุล

๒๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กชายพีรยุทธ พึงสุข

่

๑๐/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓๕ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ร่มรืน

่

๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กชายศิวกร โพธิขำ

์

๓๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายกันทรากร คำเล็ก

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๑๘
เด็กชายกฤษดา สงวนสิน ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายธนกฤต สุวรรณอาภรณ์

๒๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายธีระชัย ไปนัน

่

๒๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กชายกิตติพงศ์ พุฒทะพันธ์

๑๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ขันปุ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กชายขัตติยะ เสมอทรัพย์

๒๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ผ้าขาว

๒๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กชายภิดลกาญจน์ คำจุล ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีเพียงจันทร์ ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กชายผาสุก ส่องไทย

๑๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ยิมกระจ่าง

้

๑๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กชายเอกสิทธิ

์

สุวรรณไตรย์
๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายวิมลฑล ชัยชาญรัมย์

๒๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กชายปน รุจิพืช

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายสิทธิพัฒน์ แก้วสาลี

๒๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กหญิงปาริชาติ อันนุช

๑๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กหญิงธัญพร นุสันรัมย์

๑๗/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กหญิงสุธัญญา สุขลี

๑๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงนภาพร ดวงคำ

๑๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงพรรณทิพา หลานปน

๒๕/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงปนัสยา สายบุตร

๒๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กหญิงประภาศิริ อินธิจักร

๑๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงณัฐนรี ราชนิรัตน์ ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงญารินดา คุ้มคำ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงณัชชา วัฒน์เวียงคำ ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงสุวนันท์ ลาบรรเทา

๑๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ พุทธวงศ์

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงปรารถนา ศิลปสมบูรณ์ ๖/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กหญิงพีรกานต์ ตรึกไตร

๑๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กหญิงกิตติวรา คำใบ

๒๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กหญิงรุ้งแพร เพชรนิล

๒๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กหญิงกชกร กลินหอม

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓๖ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กหญิงบุญยานุช สังฆมณี

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กหญิงขวัญจิรา ดาศรี ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กหญิงเนตรนภา ศรีสม

๒๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ ขุนสอาดศรี

๒๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กหญิงณัฐธิดา สืบสำราญ

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กชายทวีชัย ปฐมเนติกุล

๒๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กชายชินพัฒน์ วจนะ

๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กชายกฤษณะ กองแก้ว

๑๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กชายญาณากร จันทร์นาค

๒๐/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กชายอภินันท์ วันยะโต

๒๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายณัฏฐพล วิสีปตน์

๑๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กชายณัฐพงษ์ เกินวงค์

๒๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กชายภาณุพงศ์ จูมพลาศรี ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายณัฏฐกรณ์ โทธรรม

๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายจรินธร ยิงวัฒนาพร

่

๒๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กชายชุติพร ลอยบันดิด

๑๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กชายสุทธิเกียรติ สาสุข

๑๖/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กชายธัญนที จันทร์คำ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กชายชนะชัย บุญปรุง ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายปุรเชษฐ์ บุญสิน

๒๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงอภิญญา กุระอิม

่

๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญนิธิสกุล

๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กหญิงกนกอร คนยัง

่

๑๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กหญิงอภิชญา แปนรักษา

๑๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กหญิงเบญจพร โพธิสาร

๑๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงสิริพร ผุดผ่อง

๑๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงอ้อมฤทัย พันธนาม

๒๗/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กหญิงณัฐวศา กวยระคาร ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงพิยดา หมู่โสภิญ ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงอรจิรา จันทิมา

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงปยะณัฐ สุริโย

๑๐/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ จ่างแสง

๑๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงศลิษา มีเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กหญิงเขมนิจ เรืองพรม ๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ธนวรโชติ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓๗ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กหญิงอภิชญา ศิริบุตร

๑๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงกนกภรณ์ แก้วไชยเสน

๑๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงวุฒิตา พันธุ์กรรม ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กหญิงฐิติชญา ประทุม ๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กหญิงพรพรรณ ก้อนมณี

๑๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงวันวิสา นันตา

๓๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงนาตาลี สีสุวง ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงภนาขวัญ สุนทรวิภาต ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กหญิงอัจฉริยา สวัสดิพูน

์

๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กหญิงศุภิสรา วัฒนะไพศาล

๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กชายฐนวรรษ นามแสนนะ

๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กชายภัทรดนัย เรืองจุ้ย

๒๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กชายปฏิภาณ ทนำชาติ ๕/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กชายสงกรานต์ เอียมสอาด

่

๑๒/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายศุภโชค บุตรโสภา ๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายธนกร แววดี ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กชายเกียรติชัย นุชนาค ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายนราวิชญ์ หนูหนัน

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ เสียวภูเขียว

้

๑๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายสรวิศ ศรีสมศักดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายวิทวัส มาตย์จันทร์

๑๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายธนโชติ ชอกกระโทก

๑๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายธนาธร เชขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายไพฑูรย์ แก้วชาลี ๘/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายนิธิกันต์ แซ่เล้า

๑๐/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายณัฐนนท์ คำสะท้อน ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กชายสุธิราช มีเปยม ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กชายเพชรราด บัวเขียว ๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โพธิศรี

์

๑๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กหญิงศุภิสรา โลกธาตุ

๑๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุตรมงคล

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองขยัน

๑๑/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กหญิงวริศรา หงิมทิวา ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กหญิงนัฏฐนิชา นามมะเริง ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กหญิงสุนิษา คำใส

๒๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงอนันตญา สระแสง

๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กหญิงศศิวรรณ สุขศรี

๒๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กหญิงพัชราพร อยู่เย็น ๓/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กหญิงวริสา แท่นนิล

๒๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงสุภาสินี รสหอม

๒๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กหญิงธาดารัตน์ ทิพย์ทอง

๓๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ผ่านจังหาร

๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กหญิงประพัฒสณี อยู่อ่อน

๒๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กหญิงวรบรรณ อุปจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กชายดลยา ประทุมเลิศ

๑๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กชายนราธิป รักษา ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กหญิงศิรินญา อุ่นเรือน

๒๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กหญิงปาลินี วังหอม ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๓๓
เด็กหญิงวธัญญา ม่วงกลิน

่

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กหญิงสุพรรษา คณะวุฒิ ๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กชายอนุพงศ์ จำนงศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กชายวรากร โตชมบุญ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กชายธนาธิป ชะเวรัมย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายธนพงษ์ ไชยวัฒน์เจริญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๓๙
เด็กชายศิวัช อาจคงหาญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กชายปวริศ อ้นพรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กชายธนพัฒน์ ทองเหมะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กชายก้องเกียรติ ระวัง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กชายอรรถพงษ์ หมายสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กหญิงสโรชา ภูมิรินทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จงรัก

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทัศนา

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กชายศิรชัย แช่มรัมย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สกุลนี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๔๙
เด็กชายภาคิน แก้วพลงาม

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สูนขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กชายกิตติภูมิ นาเพ็ญ

๒๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กชายธนายุทธ ตามใจ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กชายชนะกร สุดทรวง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายธนกร พันทองหล่อ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓๙ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กชายภานุวัฒน์ จิตราภิรมย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กชายนพรัตน์ ศรีหาญ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายฤทธิชัย มุ่งหมาย

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กชายนวกิจ วันดาว

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กหญิงวรัญญา จันทูล

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงทรรศนีย์ สุขหร่าย

๑๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กหญิงณัฐพร โคตรเครือง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กหญิงธีราพร บุญคง

๒๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กหญิงภัทชรา ยวงเกตุ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงฐรินดา อนุโยธา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงสายธาร ปานแม้น

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงลลิตา อุ่นเมือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงภัทรา สีจันอิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กชายนเรศ จันทรังศรี

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กชายกชกร วิสัชนาม

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายกฤษดา อาภาประสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กหญิงพิชชานันท์ สีดอนโปง

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กหญิงธัญญานัฐ มาพงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

ดวงจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กหญิงสิริมา ใจปราณี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กหญิงณหทัยพร พรไพศาลชูสกุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กชายสุรยุทธ ขันปุ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กชายพิสิษฐ์ สังขพิทักษ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กหญิงพรสุดา ทัพมงคล

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๗๙
เด็กชายธนโชติ วงษาเนาว์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายทัศไนย์ มาท้วม

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กชายภูมิธเนศ ตะกรุดจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๘๒
เด็กชายภูวดล สาระกิจ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กชายรณภู วงษ์สุวรรณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กชายกฤษฎา จำปาสี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กชายนราธร ลันซ้าย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๘๖
เด็กชายเฉลิมชัย ดวงธรรมา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๘๗
เด็กหญิงปนัดดา สุครีพ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กหญิงนุชนาถ เค้าหาญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กหญิงปยธิดา เทพกรรณ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔๐ / ๑๘๕

้



ศ.๘
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงศุภสุตา จารุรัตนถาวร

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงสิรินดา กระสัน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงวราภรณ์ สีแสง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๙๓
เด็กชายสุธินันท์ เผือกนอก

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๙๔
เด็กชายระพีพัฒน์ แผ้วกระโทก

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๙๕
เด็กชายธนกร แก้วสายทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กชายเอกลักษณ์ ทองใหม่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๙๗
เด็กชายชนินทร์ อินอ่อน

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๙๘
เด็กชายศิริรชตะ ทัดสินธิ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สีสันงาม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กชายวัชรพล สุวรรณ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กชายฐากูล บุญช่วย

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กชายเอกชัย สายไทยสงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายปุณกานต์ แถลงการณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กชายธนัทธรณ์ จิราวลีรัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กชายราชรถ อินทกูล

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงมาติกา ศศิธรสุวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สุขบรรเทิง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงปาริฉัตร โสภา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงพรทิพย์ ก้อนมณี

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายธนสิษฐ์ บุญธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กชายอนุชิต ยวงเกตุ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กชายดุษิต สนศิริ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กชายอนุพงศ์ พันทณา

๒๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กชายสราวุธ พันธุ์อินทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กชายโยทะกา รักสัญชาติ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กชายปรัชญา ทองแม้น

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กชายณัฐพล สุขสิงห์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

ชัยสิทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กชายพีรภัทร จุทาศักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายธนสร สัตถาผล

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๒๑
เด็กชายจักพรรดิ สาลี

๑๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กหญิงนำฝน เต่าทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กชายศุภชัย เรืองศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กชายธนดล โทจำเริญวัฒน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔๑ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กชายเมธา สุพลวงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๒๖
เด็กชายธนธร บุญทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กชายฑิฆัมพร ยางเคลือ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กชายปภังกร โพธิธีรบุตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กชายวรวิทย์ กัณฑบุตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กชายธนทรัพย์ ทองศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

อำดัด
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงณัฐตินันท์ แสงสว่าง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กหญิงนนท์ธิดา ขุนนิสรรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กชายศรัณย์ หนูทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กชายธนากร จรัญเศษ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กชายศักดิพล

์

เข็มปญญา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๓๗
เด็กชายณภัทร ดีสุพจน์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กหญิงอณัญญา พันธ์สวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๓๙
นางบุษกร อนันตภูมิ

๑๖/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๔๐
นางโสภา วงค์อามาตย์

๑๙/๐๕/๒๕๑๔
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๔๑
นางวรางคณา เนืองสุนัย

่

๒๙/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๔๒
นางสาวกมลรัตน์ บุราณรมย์

๒๓/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กชายสรวิศ ห้วยหงษ์ทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๔๕
เด็กชายณัฐกรณ์ เจริญยิง

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กชายศราวุธ โพธิศรี

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กชายธนวรรธน์ ทับทิม

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กชายวิวัฒน์ ขำเจริญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กชายณัฐกานตร์ ผึงมนัส

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กชายภูเมฆ สุขทองหลาง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กชายพรสวรรค์ อ่อนเป

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กชายจิรวัฒน์ กิงแก้ว

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กชายชินพันธ์ ชาติวิรัตน์ภูรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กชายอรรถพล มีเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กชายนพดล อาภามงคล

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กชายตรีเทพ เวียงอินทร์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กชายพังงา สถิต

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงธนกมล สีหาราช

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงธนภรณ์ สอนวิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔๒ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงปริญสิรินล ริมกระจ่าง

๒๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ วรกรรณ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงจุฑามาศ มานะประเสริฐ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงสุรัตน์ ปนสังข์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๖๔
เด็กหญิงทินมณี ชิวปรีชา

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๖๕
เด็กหญิงฌาณิกา ทองคำ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงปรียฉัตร ขำปากพลี

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๖๗
เด็กหญิงมุทิตา อยู่ดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กหญิงสุพนิดา โคตรโสภา

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๖๙
เด็กหญิงศุพัฒศร จิตรนวเสถียร

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กหญิงนภรัตน์ อ่อนศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๗๑
เด็กหญิงชมพูนุช โพธิบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายนัญชัย บัวศรี

๑๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กชายเจษฎาพงศ์ เพชรตะครุ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กชายวรากร ชืนกมลพันธ์

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กชายผดุงศักดิ

์

จุลนัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กชายอติรุจ เถือนกุล

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กชายศุภพล โคกกรวด

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

พิมพ์วงค์สัตย์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๗๙
เด็กชายปญวัตร คำสมหมาย

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายธีระพงษ์ เอียมประพฤติ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กชายณัฐภัทร คงกะพัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กชายพณุภาพ เซียงคิว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กหญิงจิรดา สาระ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงแพรวนภา โสภี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ม่วงทิม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กชายณภัทร

กฤษณะการะเกตุ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กชายเบญจพร เหง้าพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กหญิงธิชาวรรณ ท้วมสมบูรณ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กหญิงสุภารักษ์ ศรีดำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงจิรนุช ศิริพันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๙๑
เด็กหญิงนุชนาฏ ขันสิงหา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กหญิงเจนจิรา ขันขวา

๑๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กหญิงวนัสนันท์ ลาภประสงค์ ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กหญิงกณัชชา ก้องกังวาลย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔๓ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กหญิงพิมพลอย ประเสริฐนอก

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กหญิงพรปวีณ์ คูณกลาง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กหญิงอัญชิษฐา อินสา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๙๘
เด็กชายสุรภัทร สมสิงห์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กชายอดิศร ล้อละมัย

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กชายจิรภัทร เทพอุฐ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กชายณัฐกานต์ จินดามล

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กชายพัทธนนท์ รัตนโชคสกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ เสียวภูเขียว

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กชายรัชชานนท์ สีนะภา

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายพลวัต สมพงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กชายธนโชติ กิงคูณ

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ สิทธิจารย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงเปมิกา นิลกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงธมลวรรณ ศรทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงอริสา หนูเสริม

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงวิกานดา นารอด

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงเขมจิรา สรวงท่าไม้

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงณัฐณิชา พันทา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงศตพร ถามูล

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงชลธิชา ศรีวะอุไร

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงมาติรส เสาร์ม่วง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงม่านฟา กองสมบัติ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงเนตรชนก โกศะโยดม

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงกฤติยา ตุ่นคำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กหญิงพริริสา พิมพิลา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงปณิตา ศรีวิไล

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงนิชาภา หะรินเดช

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงจิราพร ทองจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงเบญจพร เบญจวลีพร

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กชายนิธิศ เขียวสะอาด

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายธีรดนย์ เมธานนท์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายธีรภัทร ดีน้อย

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กชายโกเมนทร์ หัสดง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กชายภนฏ ขำดำรงเกียรติ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔๔ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายฐาปกรณ์ จีระเชาวพันธุ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายธนกฤต เพียวสามพราน

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายศุภโชค จำเนียรลาภ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายศุภเศรษฐ์ แย้มผกา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กชายสุรสิทธิ

์

โรจนวัฒนวุฒิ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายเขมรินทร์ อนุอัน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายวรเมธ วงค์พรมบุตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายฐานพัฒน์ ผลคำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายชยุตพงศ์ วุ่นบำรุง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายสุทธิภัทร ขอวิจิตรไพศาล

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายอภิชาติ พัฒมะนา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงกชกร เฮ้งหลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงศุภิสรา เลือนฤทธิ

่ ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงธริกา ผึงมนัส

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กหญิงตวงทิพย์ เอมประณีตร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงปนัดดา เบิกบาล

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงกรกนก แก้วกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงมนัสนันท์

อานันตยนต์นาวิน ๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงธิญาดา แคล้วกระโทก

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงกมลชนก อวนปอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงรัญชิดา คล้ายรักษา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงอาภัสรา ประดาห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงนฤมล แสงคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงศุภพร โคกกรวด

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงศุภัทรสิริ ขันแข็ง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กหญิงขวัญจิรา จิตอุไทย

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงจารุณี สังฆโร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงสินีนาฏ สุคำภา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ จันวิเศษ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายกานต์ณัฐ พวงมาลี

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายอรรฆยพงศ์ โภคาเจริญสุข

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายมีนา โพธิศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายสุรยุทธ์ เทือกสม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงพิยดา อุปนันท์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชูเสน

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔๕ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงจิตตวดี ทรัพย์สิน

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ยางนอก

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงกานต์รวี นันทไทรเดช

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงกชวรรณ เปย

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ใบสน

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๗๐ เด็กหญิงเกล้าจัณภรณ์
ตะกรุดจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงขวัญชนก

บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงนิยดา สมศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงบัวคำ บุญเรืองศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายสรยุทธ สะละแม

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายณัฏฐกรณ์ กาบแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายยุทธนา เทพสถิตย์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายพัชร สุดสาคร

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กชายธนวัฒน์ คล้ายรักษา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายกษิดิเดช

์

สุขจินดา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายธีรทัศน์ ท้าวทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายธุวานนท์ อาจจีน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายนนท์ปวิธ ขนอม

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายพงศกร อรวีระนนท์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายวัฒนธรรมไท บุญศรี

๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กชายราชัน เมตไธสง

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายธีระศักดิ

์

แอบยิม

้

๑๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายปญจรัตน์ ทองไว

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายมงคล ศรีบางพลีน้อย

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายศรันย์ อยู่จัตุรัส

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายศุรายุทธ บูชายัณต์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงทักษิณา สุกันทา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ เพ่งพิศ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงสุทัตตา ทรัพย์สาตร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงสุขปภา ผูกพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงดุษฎีพร สีไชย

๒๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงนวพร นาชัยเริม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงณัฐพร หัวนะราษฎร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงสาริศา คงมา

๑๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงจีรนันท์ สำราญใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔๖ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงพิรุณลักษณ์ การชุมนุม

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงศรัญญา คำภีทูน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายภานุพงศ์ หวังสระกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ แจ้งหลำ

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายจิรวุฒิ ทองทิม

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายธนากร ยิมชืน

้ ่

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายธนิก ลงแสง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงสุคนธรส ฤทธิบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองโต

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายจิรายุสต์ พิมเสน

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กชายมานพ แสงผัด ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กชายปฏิภาณ กำหนดสี ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กชายกรชวัล พรเจริญ

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กชายจักรพรรณ สุดยอดดี ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กชายวิธิวัสส์ ศรีพุทธา

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๑๕
เด็กชายชาญชัย ใจมัน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กชายจิรวัฒน์ วรรณสกุล

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กชายวิวัฒน์ แสงงาม

๒๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กหญิงชมพูนุช นวลหงษ์

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กชายโมไนย รอดคลองตัน

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กชายนิกร เหมือนมณี

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กชายภูธร ชาวไร่นาค

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สวนโต

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กชายกิตตินันท์ สังหร่าย

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กหญิงชุติมา เอียมเต็ม

่

๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กหญิงรุ้ง แสงนาม

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายนครินทร์ ถมยาแก้ว

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๒๗
เด็กชายทศพล เถือนภู

่

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กชายธนากร ปานิสัย

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กหญิงณภัทร เหมือนมณี

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงปลายฟา พวงมาลี

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กหญิงสุชาดา บำเพ็ญศิล ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กหญิงอรพิน มันคงดี

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๓๓
นางสาวฆณพร สุทัสมาลี ๙/๘/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๓๔
นางสาวเบญจวรรณ โตเหล็ก

๑๔/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔๗ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๑๓๕
นายนปพัชชญ์ ชาญรัตน์อัสวกุล ๒๖/๓/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กชายกันตพงศ์ มาลาศรี ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กชายภาคภูมิ บัวขาว

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าเสา ท่าเสา  

สค ๒๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กชายศิลา ปนแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๓๙
เด็กชายไกรสรณ์ พรมภักดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กชายรันธนาภูมิ เฮียนชาศรี

้

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กชายบดีศร คชบุตร

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กชายชิติภัทธ โสนาค

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กชายพัทธนันท์ พูดจริง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ หอมยา

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กชายอภิชัย ดวงนุช

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กชายสมชาย -

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กหญิงหทัยพันธ์ สุมมา

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กหญิงธัญสมร พุฒพันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงช่อฟา ปญญาสูง

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงธนพร โพธิไชยแสน

์

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กหญิงณัฏฐพร ประทุมวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กหญิงพรรณิตา มาลา

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงศศิวรรณ จันทร์จำรัส

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๕๔
เด็กชายจีรพัฒน์ คำผุย

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กชายกันต์ธีร คำแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กชายพงศธร สัตย์ธรรม

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กหญิงภัทรธิดา สาตแฟง

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๕๘
เด็กหญิงปภาพินท์ เทพสมุทร

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กหญิงรวินท์นิภา คำภานิล

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงจารุภา จันทร์เหลือง

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กหญิงไปรยา กอแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๖๒
เด็กชายฐาปกรณ์ พ่วงเอียม

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กชายธนพัฒน์ จันทปญญา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กหญิงศิริวิมล พระพงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กชายกนก เนียมพิบูลย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๖๖
เด็กชายชนินทร์ รอดพูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๖๗
เด็กชายชาคริต หลงสิม

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กชายปรัชญา ยางเครือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กหญิงณภัทร คำพานิชย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงณัฐชา พรหมบุตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ ทองโต

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แทนมณี

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๗๓
เด็กชายชนันู จำปาคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กหญิงอัญญาวีร์ แสงแจ่ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๗๕
เด็กหญิงสุกัญญา -

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กชายนัทดนัย กลมพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๗๗
เด็กหญิงพัชราพร ไชยศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๗๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หล้าพรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กหญิงธัญญาธร บุญมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชาว์โคกสูง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๘๑
เด็กชายพีรพล อ่อนส้มกิจ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กหญิงปนัดดา คำมี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กหญิงพรชนก ทรัพย์ประเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กหญิงสมัชญา ใสวารี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๘๕
เด็กหญิงณัฐภัทร์ ทุนเพิม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ ศาลาจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กหญิงฐานิดา จันทร์ลักษณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

สาตแฟง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๘๙
เด็กชายศุภวิชญ์ อินทพงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๙๐
นางสาววริสรา นาดี

๐๘/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๙๑
นางสาวเบญจวรรณ ทุ่งราช

๐๖/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กชายยี

่

ปกน้อย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๙๓
เด็กชายชานนท์ ไชคำดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กชายวุฒิกานต์ ขุนอินทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กชายปรเมศร์ กันยิง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กชายวรณ โดดดี

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๙๗
เด็กชายเจษฎา เดชะบุญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กหญิงวันวิสา พุ่มเจริญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีเจริญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงพิยดา ศรีสงคราม

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงกรกมล เรียงแหลม

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงรัชพร ปูนทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงอริสรา ชิดสันเทีย

๊

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงวรรณษา ตาคำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔๙ / ๑๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงพรรณหงส์ คงประเสริฐ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงอรทัย ตาเปน

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงพ่อลาฮี ไม่ทราบ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงลลิตภัทร แย้มมีกลิน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แซ่ซิน

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กหญิงปรารถนา มานอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กหญิงสุพรรษา วิลาจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๑๒
เด็กชายหรู ปกน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กชายสหรัก เอียมมี

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กหญิงชนันท์ชิดา ชมพูนุช

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กหญิงกรานต์ทิตา แก้วศรีเคน

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๑๖
เด็กหญิงวรัญญา ลายคราม

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กหญิงนลินี จุฬา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กหญิงพัชรดา คำสุดเเสง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

อาจคำพันธุ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงพิชามญธุ์ จันจุ้ย

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กหญิงสุดาววดี อภินาวิน

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กหญิงสุขใจ บุญทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๒๔
เด็กชายนภัทร เถระพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๒๕
เด็กหญิงพรรณนิภา โพธิศรี

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กชายธนโชติ นาเพชร

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กหญิงธีราพร แฝงเพ็ชร

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๒๘
เด็กชายชวนิต แปนตระกูล

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กชายสุภัทรชัย ปองคำสิงห์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายอนันต์ นันทา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กหญิงพรพิมล มาสดใส

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๓๒
เด็กหญิงประภัสสร ไม่ทราบ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๓๓
เด็กหญิงณัชชา เกตุแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กชายปกรณ์ ภูชุม

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กหญิงกนกรดา คำมะวงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๓๖
เด็กชายภาณุทัฒน์ ยางทรัพย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๓๗
เด็กหญิงวิภา เดชปรารมย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กหญิงบุตรดานัด คำสร้อย

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กหญิงสุภาวดี สมม่ง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕๐ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายปาระพันธ์ สิตานนท์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กชายติณณภพ เทพอาจ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กชายสิทธิโชค เกษกร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๔๓
เด็กหญิงอุมากรณ์ พุ่มอำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๔๔
เด็กหญิงจันทร์เเสง ทองดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ คำมนตรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กหญิงจันทร์เจ้า กลินนวล

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๔๗
เด็กหญิงนุช ปากน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๔๘
เด็กชายณัฐวัตร ดูสุดเนตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กชายปยะณัฐ เขียวสะอาด

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กชายศุภโชค เจ้ยเปลียน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๕๑
เด็กชายณัฐภูมิ การะโถ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กชายปกเกศ เชียงกา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กหญิงนราธิป มากล้น

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กหญิงอรจิรา เย็นใจดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กชายศักย์ศรณ์ พนมพานทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กหญิงวรรณภา คลองหินลาด

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กหญิงธิราวรรณ ชมชืน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กชายชัยรัตน์ ปกรณ์พานิช

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กชายกฤษฎา ภูสระคู

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กชายสมศักดิ

์

ยี

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กชายอาทิตย์ เจริญธรรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กหญิงรัตนากร ภิรมย์สุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๖๓
เด็กหญิงพรฟา มารุ่งเรือง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กชายอนุสรณ์ ภู่รุ่งเรือง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กหญิงวรัชยา รวบทองศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กหญิงนพมาศ เกิดเจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กชายอภิวิชญ์ ก้อนคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๖๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ไทยแท้

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๖๙
เด็กชายพรหมมาก เพงศร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายปภังกร บุญศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๗๑
เด็กชายพิรียพงศ์ มากกว่าวง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๗๒
เด็กชายสุธี นกน้อย

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กหญิงมาริสา เหมสูงเนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงจิรามาศ แก้วสุริบูรณ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กชายต้น ตาติปาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กหญิงธมลวรรณ ขำสุวรรณ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กหญิงธนพร มุสิกพงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๗๘
เด็กหญิงธันยพร ศรีสมลักษณ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

รักเจริญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กชายธนพัฒน์ เทศวิลัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ร่มเย็น

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๘๒
เด็กชายดอน มายา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๘๓
เด็กชายชูศักดิ

์

สุขสราญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๘๔
เด็กชายอำพล ไทยเจริญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กหญิงจินตหรา ยิมพะ

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๘๖
เด็กหญิงลัดดา สาตแฟง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๘๗
เด็กชายกิจติศักดิ

์

พรหมศักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กชายกฤษวัฏ ยิงสวัสดิ

่ ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญสาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีวงษา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๙๑
เด็กหญิงจิรัชฎา ปานซ้าย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กชายพีรพัฒน์ กรุดมินบุรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงณัฐธิดา เรืองลือ

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๙๔
เด็กชายวสวัตติ

์

อ่อนขจร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กชายจักริน กาสินครบุรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กชายมนตรี ศรีจันทร์โคตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กชายศรัณย์ นันทา

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๙๘
เด็กชายอรรถพล พูนผล

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กหญิงศิริวัลย์ หอมดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายนนธวัฒน์ เหมคุณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายนันธวุฒิ เหมคุณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กชายรณกร นาแหยม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กชายอุเทน ทองประเสริฐ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายศุภกร กันรักษา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กชายเจษฏากร พะโยม

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ พะโยม

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กชายวิษรุฒณ์ จินดากุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายศุภวัฒน์ ตาแปง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กชายยุทธนากร ปานโต

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕๒ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงผ่อง ตาอุ่น

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๑๑
เด็กหญิงอารีย์ คุณแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กหญิงอิน มันทำ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๑๓
เด็กชายอิศรา ศรีไข่มุกข์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๑๔
เด็กชายศุกร์ พัดสังข์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๑๕
เด็กชายจิราวัฒน์ พลซา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กชายกฤษฎา คงตน

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กชายเจษฏา นันทตันติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๑๘
เด็กชายอนุชิต ทองเกือ

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กชายสามสิบ ภูทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายสิทธินนท์ กฤษอาคม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๒๑
นางสาวสินิทรา มาสดใส

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กชายธนวัฒน์ จอมคำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ยอดกุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สำเนียงเพราะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เดชพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กชายสุรสิทธิ

์

พรมโสภา
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๒๗
นางสาวกรรณิการ์ ผักโปก

๑๖/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๒๘
นางสาวกัญญาณัฐ แก้วมุก

๘/๑๐/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๒๙
นางจิตรวรรณ ปติสม

๑๕/๓/๒๕๒๑
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๓๐
นางสาวชฏาธช ครุธาโรจน์

๑๓/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๓๑
นางณฤชล กระทุ่มแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๓๒
นายปญญา สุรีย์เเสง

๑๘/๕/๒๕๒๑
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๓๓
นางสาวรัตนวิไล ศิริ

๒๙/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๓๔
นางสาวรัตน์วิสาณ งามสม ๒๐/๙/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๓๕
นางสาวสุภกรณ์ อภิญาสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กหญิงศราศิณี ดีพิจารณ์

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนกุศลวิทยา บางยาง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๓๗
นางสาวกนกพร ใจเอือย

้

๒๘/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนกุศลวิทยา บางยาง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๓๘
เด็กหญิงภัทร -

๒๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนกุศลวิทยา บางยาง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๓๙
เด็กหญิงทิพากร บัวเงิน ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกุศลวิทยา บางยาง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กชายพานทา ของอ่อน

๒๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
บางยาง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๔๑
เด็กหญิงกุลธิดา จันทร์ตรี ๐๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)

บางยาง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๔๒
เด็กหญิงกนกนิภา ศรีชนะ

๒๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
บางยาง  

สค ๒๔๖๐/๕๓๔๓
เด็กชายณัฐพงษ์ พูลภาพ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กชายฐากร แซ่จาง

๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕๓ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๓๔๕
เด็กหญิงวรินทรา ทอแสงสิริกุล

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงอี

้

ตาวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กชายยอดคำ ตาวัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๔๖๐/๕๓๔๘
เด็กชายธนวิชญ์ ศรีวารีรัตน์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๔๖๐/๕๓๔๙
เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่ลี

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กชายเพชร แซ่อุ่น

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กชายสาธิต ตาคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๔๖๐/๕๓๕๒
เด็กชายชวนากร แซ่เจีย

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๔๖๐/๕๓๕๓
เด็กหญิงนำฝน ทองคำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๔๖๐/๕๓๕๔
เด็กชายรัชพล ทรัพย์รืนรวย

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กชายสายฟา ทิมชูกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๔๖๐/๕๓๕๖
เด็กชายวรพงษ์ แซ่จาง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๔๖๐/๕๓๕๗
เด็กหญิงขำ ตาน้อย

๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๔๖๐/๕๓๕๘
เด็กชายวชิรวิทย์ ทองดอนเหมือน ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กหญิงชลธาร จันทมัน

่

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงสุณิษา พายุพัด ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๖๑
เด็กหญิงภัทรวดี โกยทอง

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๖๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ ภู่สุวรรณ

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กหญิงนัชชา สุวรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๖๔
เด็กหญิงวิชิตา เสือช้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๖๕
เด็กหญิงอาภัสรา เรืองศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๖๖
เด็กหญิงจีรนันท์ จงมีสุข ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมมณี

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๖๘
เด็กชายพีรพล แข็งขัน

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๖๙
เด็กหญิงนันทิชา ยีภู่

่

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงน้องพร ไช้บู

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กหญิงณัฐทนัน ตู้จินดา ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๗๒
เด็กหญิงชนัญญา สมใจ

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๗๓ เด็กหญิงชนม์ณานันท์
แจ่มเทียงตรง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กหญิงวรรณวิษา จ้อยรักษา ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ ไชยช่อฟา

๒๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๗๖
เด็กหญิงสุภัสสรา จึงศรีจัทร์

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กหญิงสุวิมล คำแสน

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กหญิงสุพัชรา ภู่ทอง

๓๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงสุภัสรา โคกจินดา ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕๔ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงวรรณภา แก้วปฐม

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๘๑
เด็กหญิงพรณภา อินทร์เอียม

่

๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงพัชราภา ทับเลียง

้

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๘๓
เด็กชายกิตติพงษ์ คงแสง

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๘๔
เด็กหญิงปณิตา จันทร์หงษ์

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๘๕
เด็กชายวายุ เปรมปรี ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กชายสมพงษ์ อ่องละออง ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๘๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ มีบางยาง

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กชายจักรินทร์ เพชรรักษ์

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กหญิงโชติกา ปานสำราญ

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กชายสุรจิตร มินชาติ

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๙๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จงเจริญ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ บัวเผียน ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กหญิงชมพูนุช เจียกสูงเนิน

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงนัชชา เจริญชาศรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๙๕
เด็กหญิงตะวันฉาย สิมมา

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๙๖
เด็กหญิงเนตรนภา มะลิทอง ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กหญิงนิด ตาเปา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กหญิงสุดา ภูถาดลาย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๓๙๙
เด็กชายธีรพันธ์ สุภานุตร

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายสัญชัย ปุจฉาการ

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงชวนิล แก้วไทรจีน

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงอินธิรา จำปา

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กชายพัฒนพงศ์ เพ็งแข ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กชายหนึง

่

แก้วทอง ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงอริสา กวยเจริญ

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กชายมงคล วันธรรม

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายมงคล จันทร์สุนทราพร ๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงกิติยา จันทอง

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ปานชง

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงสุวิมล แล้นนาเวียง ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๑๑
เด็กชายณรงค์ชัย ยกเทพ ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายคณิต แก้วดวงเดือน

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองสมบูรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กชายวิชญ์พล รัตนนัฏ

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕๕ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กหญิงภาสินี ตาเปน ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงเสาร์ แก้วทอง

๑๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กหญิงพร สุขเจริญรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๑๘
เด็กหญิงรินทร์ลภัส โรจน์เตาะนนท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๑๙
เด็กหญิงสุจิรา เบ้าเงิน

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงชลิดา ภิญโญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิจบำรุง ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๒๒
เด็กชายธนรัภน์ ใจเพชร ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงเปรมสุดา ศรีเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กหญิงวศินี ชมเชย ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๒๕ เด็กหญิงประกายทรัพย์
อยู่ประเสริฐ

๑๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๒๖
เด็กชายฐิติวัฒน์ สุขีตา ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กชายพีรพัฒน์ เชียงใจธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กชายกีรติภัทร์ มาดกลาง

๒๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กชายศิลปสุคนธ์ กลินสุคลธ์

่

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กชายอนันต์ชัย แสงศิริ

๑๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กหญิงยุพารัตน์ จันจุ้ย

่

๑๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กชายสิทธิชัย เอียมสคราญ

่

๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กหญิงสุธิดา พานิชดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กชายภานุวัฒณ์ ถมยาแก้ว

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กชายนนทนันท์ ทองชู

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ประเสริฐ
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กหญิงธิดาพร ปานนาค ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กชายวิริทธิพล

์

สมสา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อ่วมกระทุ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กหญิงพิทยารัตน์ เฮียนชาศรี

้

๒๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กหญิงเรือนขวัญ สุขสาคร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๔๒
เด็กหญิงชนิกานต์ จิวบำรุง

๋

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กชายภัทรเดช เต็มบริบูรณ์ ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงกัญจน์อล บุญประคอง

๑๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กหญิงชมพูพรรณ เสาร์แก้ว

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กชายอำนาจ บัวกรม

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กชายจักรกฤษ สุขล้อม ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กหญิงณนิชา ขำแตง ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กหญิงลักษณา จันบางยาง

่

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕๖ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายภูเบศวร์ ผามจุงกุง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กหญิงรสกร กิจบำรุง

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กหญิงอัศรี เล็กศรีสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๕๓
เด็กชายวิชาฤทธิ

์

ลิมรักษา

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กหญิงสิริภัทร หนูแก้ว

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กชายนภสินุ์ หุ่นภู ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กชายนพรุจ ดาศรี ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กหญิงจิรัชญา พุ่มสะอาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กชายสิทธิเดช ปุจฉาการ ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๕๙
เด็กชายอมรเทพ ตุ้มสูงเนิน ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงทิพยุภา ศิริทอน

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๖๑
เด็กชายเจตริน เพชรรักษ์

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองยวง

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๖๓
เด็กหญิงกมลชนก เกตุมณี ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กหญิงสุทธิดา ทองยิง

่

๑๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๖๕
เด็กหญิงชุตินันท์ แจรบรัมย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๖๖
นายนุธิพันธ์ เพ็งพา ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กหญิงลลิตวดี แซ่ลิม

้

๑๖/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กหญิงนพรัตน์ แสงสุวรรณ

๑๓/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๖๙
เด็กหญิงอัจฉราภร ไกยะษา

๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองคำ

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ กิจเจริญ

๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กหญิงมณีนาค วันชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๗๓
เด็กชายเพชรบดี ทิวถนอม

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๗๔
เด็กชายกานต์ชนก แข็งขัน

๒๗/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๗๕
เด็กชายธนากร ละมูลมัย

๒๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๗๖
นายภานุพงด์ สายมงคล ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๗๗
เด็กหญิงวรรณภา บุญให้

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กหญิงคณิศร ธรรมสาลี

๑๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กหญิงพรนภา ลิมรักษา

้

๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กหญิงวรวลัญช์ อินทร์โต

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๘๑
เด็กหญิงพจนีย์ ริวบางยาง

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๘๒
นางสาววรรณา พัวรักษา

๑๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กชายลัญฉกร ชูรอด ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กชายปรัญชัย เจริญเสม ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวังนกไข่ หนองนกไข่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕๗ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๔๘๕
เด็กชายภูวดล บุญชู

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๘๖
เด็กชายนพดล พิมพ์บาง

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวังนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา เอียมจินดา

่

๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวังนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๘๘
เด็กชายเตวิช อินชูกุล

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๘๙
เด็กชายทรงศักดิ

์

ช่างเพชรผล
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายมหาสมุทร ภัทรศรีสาคร

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กชายสิทธิโชค หมืนจง

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อินชูกุล
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กหญิงจิรชยา ตุ้มวารี

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ หวัดวาป

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กหญิงนำหวาน -

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๙๖
เด็กหญิงปลายอ้อ ศรีจินดา

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กหญิงฝน สีทอง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๙๘
เด็กหญิงพลอย ตาคำ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๔๙๙
เด็กหญิงลันตาล งามดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงเหมย สีทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กชายอาทิตย์ มีบุญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายจิรายุ ใสมุ้ง

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กชายธัญนนท์ ตาโหง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กชายสรสิช คำมวล

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กชายอัครวินท์ เสมสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กชายนิด นายแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กชายสงกรานต์ ปอหล่อง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายฐิติกร เกตุแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงเกศินี แช่มชูกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงจิรานัน จันทร์สมบูรณ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กหญิงณัฐสุดา กลินไกล

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๑๒
เด็กหญิงธัญทิพ ตาโหง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงนภัส ศรีจินดา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กหญิงสุจิตรา กิมบางยาง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กหญิงสุนีรัตน์ เจริญวันดี

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๑๖
เด็กหญิงสุธิดา บุญคำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๑๗
เด็กชายฐิติวัสส์ เทพสถิตย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๑๘
เด็กชายวสุทธร คงสกุล

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กชายวรายุทธ์ ฉิมมณี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงรมิตา บุญชู

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๒๑
นางสาวกฤษณา โกติรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๒๒
นางสาวกันตา สร้อยศรี

๒๓/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หนองนกไข่  

สค ๒๔๖๐/๕๕๒๓
เด็กหญิงณัชชา ซอกรัมย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระโจมทอง วัดกระโจมทอง  

สค ๒๔๖๐/๕๕๒๔
เด็กหญิงเปรมประภา โมรีรัตน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระโจมทอง วัดกระโจมทอง  

สค ๒๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กชายกรภัทธ์ โพธิงาม

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระโจมทอง วัดกระโจมทอง  

สค ๒๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กชายสรธัญ ด้วงสโมสร

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระโจมทอง วัดกระโจมทอง  

สค ๒๔๖๐/๕๕๒๗
เด็กชายภานุมาส ปานรักษา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระโจมทอง วัดกระโจมทอง  

สค ๒๔๖๐/๕๕๒๘
เด็กชายกิตติภณ ดำเนินผล

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระโจมทอง วัดกระโจมทอง  

สค ๒๔๖๐/๕๕๒๙
เด็กหญิงวชิราพรรณ ดีเเสน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระโจมทอง วัดกระโจมทอง  

สค ๒๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงดาราวดี ยิมสาย

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระโจมทอง วัดกระโจมทอง  

สค ๒๔๖๐/๕๕๓๑
เด็กหญิงอัมพิกา สวยน้อย

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระโจมทอง วัดกระโจมทอง  

สค ๒๔๖๐/๕๕๓๒
เด็กชายพงษ์ศิริปภา เหมือนมณีภากร

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กชายจาตุรงค์ คำลัวะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กหญิงปริศนา คำลัวะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กหญิงอาทิตยา บุตรจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กหญิงกันตยา กุลพงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กหญิงสุนิตา เทพศักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงวลีพร รอดคลองตัน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กหญิงเพทาย การรัมย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงอริสา ดาวอุบล

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กหญิงตาหวาน มีสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสายบัว วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงอำ จำเริญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสายบัว วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๔๓
เด็กชายอานนท์ ไชยธานี

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสายบัว วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กชายหงษ์ทอง หงษาวดี

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรางสายบัว วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กหญิงปณฑิตา เฉียวเฉ่ง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ทองสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๔๗
เด็กหญิงนิรชา ทองใบอ่อน

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๔๘
เด็กหญิงสุนิษา สงสกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กหญิงจิราภา สีทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กหญิงจิรติกา วิสุทธิเวช

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๕๑
เด็กหญิงลักขณา ฮัวบางยาง

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กชายโชติพัฒน์ บุญประเสริฐ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม วัดดอนโฆสิตาราม  

สค ๒๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กชายปุณณวิช ศรีอ่อน

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม วัดดอนโฆสิตาราม  

สค ๒๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กชายพิพัธณ์ อยู่ประเสริฐ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม วัดดอนโฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕๙ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กหญิงวิภารัตน์ เนมีแสน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม วัดดอนโฆสิตาราม  

สค ๒๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กหญิงพัชราภา แก้วชาติ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กชายศุภสัณห์ คุ้มไพร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๕๘
เด็กหญิงรัชนก ทิพย์วีรนันท์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กหญิงสโรชา อุยยาหาร

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงปญญาพร จันแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กหญิงกัญญาวีณ์ รุ่งอุดมศิริชัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๖๒
เด็กชายสมพร แปงคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กชายธงชัย ศิริชะนะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กชายกัญจน์ รักธรรม

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กหญิงมลธิชา ทองปรอย

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๖๖
เด็กชายณัฐพงษ์ สุทธิวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๖๗
เด็กชายสิรดนัย นิมิตรภูวดล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๖๘
เด็กชายณัฐพงศ์ สุวรรณโค

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๖๙
นางสาวณฐพร ไทรพงษ์พันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงกชพร ปรัชญาเสมากุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๗๑
นายพัชรพล ยุวรรณศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๗๒
นายมงคล แสงสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงทวีวรรณ กรียงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๗๔
เด็กชายวรชิต พลอยบ้านแพ้ว

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กหญิงอรพรรณ แตงเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กหญิงณัฐวดี ลีแปด

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กหญิงสุชญา ทองสุข

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๗๘
เด็กหญิงกัลยาณ์ เจริญเขตร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กหญิงพิชนาฎ พลับลับโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงธาริน คงแผน

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กชายวุฒิชัย บุดดา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๘๒
เด็กหญิงอารยา กำเสริฐ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กหญิงธนพร แสงย้อย

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กหญิงบุปผชาติ ศรีบุตร

๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กชายกวีวัฒน์ จันทร์สมบูรณ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๘๖
เด็กหญิงพรรณิภา โห้ธัญการ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กชายกิตติฤกษ์ ปราถนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กหญิงลภัสรดา นิมตระกูล

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กชายสรายุธ จามจุรีย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๖๐ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กหญิงวิยะดา ฮวดสุนทร

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๙๑
เด็กหญิงอนัญญา แสงสิรินภา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กหญิงพรรณิชา ประภาสัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๙๓
เด็กหญิงสมฤดี แก้วประดิษฐ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กหญิงสิริรักษ์ ประสบมีโชคชัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กหญิงอุมากร เขียวงาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กหญิงปติมากรณ์ ศรีสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๙๗
เด็กหญิงกันต์สินี เสริมบุญเพชร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงมานิดา แสงมะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กชายจิตติพัฒน์ สุวรรณลักษณ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กชายธนรินทร์ ยามพวา

๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงโศจิรัตน์ สมบัติอารี

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงชัญญานุช จงประเสริฐ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงรัชญา พิมพ์ภักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กหญิงสิริมา เทพแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กหญิงอภิชญา ฤทธิชัยอภิชน

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กหญิงลลิตา ไทยภักดี

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กหญิงนันทวรรณ ดำริกล้า

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๐๙
นางสาวรักษิณา ดวงจินดา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ มันติด

่ ๊

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กชายณฐนนท์ คนทรงแสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กหญิงนภสร อินทร์ประดับ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๑๓
เด็กหญิงวรรณวิษา วังประทุม

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงธัญชนก พงษ์โต

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ อิมวรคุณ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กหญิงภิญญดา มอญใต้

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๑๗
เด็กหญิงกัญญมน นาคเกิด

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๑๘
เด็กหญิงขจรภา รุ่งโพธิทอง

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กหญิงกฤษณ์กมล วันเจริญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายวรพงษ์ เดชปรารมย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๒๑
เด็กหญิงพิมลพรรณ อิมแก้ว

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กหญิงสุชาณัฎ สัจจนดำรง

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กหญิงวรัญญา จิตรสมควร

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กหญิงภิรมย์พร เปรมปรีดา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๖๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กหญิงเนตรนภา คงเสมา

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กชายเสกสรร แม่บุญเรือน

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๒๗ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
คงประกายแสง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๒๘
เด็กชายธนพงศ์ แสงงามพริง

้

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายธนพล โคปาละสุต

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงมานิตยา ลิมชืน

้ ่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงกรณ์พัฒน์ บุตรเลียบ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๓๒
เด็กหญิงขวัญข้าว วิจิตรจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๓๓
เด็กหญิงอริสรา ออกประทุม

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กหญิงพณิดชกร ทองอำพัน

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กหญิงนวพร ปรีงาม

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๓๖
เด็กหญิงบุญฑริกา ขาวสะอาด

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กชายอาทิตย์ หลวงอินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงจุฑามาศ สุขสันติบรรยง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กชายธนโชติ อินประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงนภัสสร รอดสมบูรณ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กหญิงสุภัควี นุชพูน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กหญิงณิชกานต์ เนือนุ่ม

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรทรง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กชายพิสิษฐ์ แก้วพิทยาภรณ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๔๕
เด็กชายภานุพงษ์ ทองแสงอรุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กชายธีรเมธ มาลัยทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๔๗
นายดนุพล ครุสมุทร

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๔๘
นางธิดารัตน์ ลิมปนชัยพรกุล

๔/๑๒/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๔๙
นางสาวพรพิมล เปยภู่

๑๔/๔/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กชายอนันต์กิตติ

์

สายสุนีย์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมโชติ วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กหญิงสาวิกา มุสิกุล

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมโชติ วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๕๒
เด็กหญิงหทัยรัตน์ อันจินดา

้

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมโชติ วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กชายภควัต คงเจริญเนตร

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมโชติ วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๕๔
เด็กหญิงกาญจนา ทองอาบ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมโชติ วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กหญิงศศิตา จันทร์ทอง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมโชติ วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๕๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทิมมณี

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดธรรมโชติ วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๕๗
เด็กหญิงนรากร ปรีงาม

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโชติ วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กหญิงปาณืศา กลับวงษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมโชติ วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กหญิงอนันตญา เลียงฤทัย

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมโชติ วัดธรรมโชติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๖๒ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายธนากร บัวอ่อน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโชติ วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๖๑
เด็กชายธีรภัทร จันทร์เผือก

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมโชติ วัดธรรมโชติ  

สค ๒๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงวริศรา แสงสว่าง

๑๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๖๓
เด็กชายจักรพรรณ สุขศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)

วัดปทุมทองรัตนาราม
 

สค ๒๔๖๐/๕๖๖๔
เด็กชายวริทธิ

์

แจ้งกระจ่าง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๖๕
เด็กหญิงเนตรนภา มิตตัสสา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กหญิงกานตรัตน์ พิมพ์ศักดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๖๗
เด็กหญิงธนัญญา เหลือหลาย

๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๖๘
เด็กชายวีรยุทธ์ พิมพ์เสนาะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กชายภัทรกร พุทธเกิด

๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
วัดปทุมทองรัตนาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กหญิงฟาประธาน จันทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๗๑
เด็กหญิงสุวรรณฑา ตันทะศิลป

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๗๒
เด็กชายภิญโญ ชุกร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กหญิงธนัญญา รอดทยอย

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงพิชญธิดา ทรัพย์สนอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๗๕
เด็กหญิงสุภัสสร ศรีสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๗๖
เด็กหญิงอรทัย มูลพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กชายจิรภัทร ยิมพราย

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กชายเจษฎา เรืองกุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๗๙
เด็กหญิงบุญญาพัฒน์ เกษมสุวรรณ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๘๐ เด็กหญิงอัฑฒ์จิราพัชร
ฉิมบุญอยู่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กหญิงอภัสรา จันทร์ทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กหญิงยศวริศ พิมพ์รัตน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๘๓
เด็กชายวงศธร กุศลวิสิฐ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๘๔
เด็กหญิงรัตติกาล ทรัพย์สมบูรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๘๕
เด็กหญิงปทุมพร นวลพลอย

๑๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กหญิงสุวรรณ หอมรอด

๐๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๘๗
เด็กหญิงดาราวรรณ คล้ายเกิด

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๘๘
เด็กหญิงยลดา ซอคลองตัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๘๙
เด็กหญิงชลิตา เพ็ชรอยู่

๐๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กชายพีระภัทร โพธิเย็น

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทำนบแพ้ว วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๖๙๑
เด็กหญิงสิริวดี ปนแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทำนบแพ้ว วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๖๙๒
เด็กหญิงชุติภา โถแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทำนบแพ้ว วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๖๙๓
เด็กชายนราธิป อ้นทอง ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กหญิงชลธิชา ทับสว่าง

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๖๓ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๖๙๕
เด็กหญิงลลิตา อินมิทิน

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๖๙๖
เด็กหญิงพัชราพร ศิริมองชัย ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กหญิงปรินดา ใต้ดอนใผ่

๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๖๙๘
เด็กหญิงอารียา ศักดิสงวน

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๖๙๙
เด็กหญิงสุวภัทร เรืองอร่าม

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กชายนพรัตน์ โพธินาฝาย

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กหญิงอุบลวรรณ โตสงวน

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กหญิงอารียา กิจประยูร

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงวาสนา บัวสูง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายอานุภาพ ศักดิสงวน

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กหญิงมุกระวี สนทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กหญิงฐานิศพัชชา ภูวพงศ์ธนนท์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กหญิงกิตติมา กันธิยะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กหญิงชลธิชา พรมจู

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กหญิงอนุสิรีย์ ผดุงกิตติมาลย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กหญิงพวงทอง ชาติชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
วัดรางตันนิลประดิษฐ์

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๑๑
เด็กชายโตมอญ แช่มทอง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงเข้ วัดโรงเข้  

สค ๒๔๖๐/๕๗๑๒
เด็กหญิงดวงหทัย ทับต่อม

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงเข้ วัดโรงเข้  

สค ๒๔๖๐/๕๗๑๓
เด็กหญิงมลธิชา ดวงล้อมจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงเข้ วัดโรงเข้  

สค ๒๔๖๐/๕๗๑๔
เด็กหญิงธัญสิริ ทับต่อม

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงเข้ วัดโรงเข้  

สค ๒๔๖๐/๕๗๑๕
เด็กหญิงกนกวรรณ สกุลเรือง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงเข้ วัดโรงเข้  

สค ๒๔๖๐/๕๗๑๖ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
พุ่มสงวน

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังจรเข้ วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๔๖๐/๕๗๑๗
นางสาววรรณภา รุ่งฟา ๖/๓/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านวังจรเข้ วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๔๖๐/๕๗๑๘
นายบพิตร ตันสูงเนิน

๑๙/๑/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านวังจรเข้ วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๔๖๐/๕๗๑๙
นางภริตา การะภาพ

๓๐/๑/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านวังจรเข้ วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๔๖๐/๕๗๒๐
นางละเมียด เหมือนทอง

๓๑/๕/ ๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านวังจรเข้ วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๔๖๐/๕๗๒๑
นายวรพจน์ ภู่สว่าง

๓๐/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านวังจรเข้ วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๔๖๐/๕๗๒๒
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ทรัพย์ศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโรงเข้ วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๔๖๐/๕๗๒๓
เด็กหญิงปรียาพรรณ นาคผจญ

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโรงเข้ วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๔๖๐/๕๗๒๔
เด็กหญิงทักษิณา กระต่ายเล็ก

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโรงเข้ วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กหญิงณิชาพร รุ่งรัศมี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโรงเข้ วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๔๖๐/๕๗๒๖
เด็กหญิงอภิญญา จันทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโรงเข้ วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๔๖๐/๕๗๒๗
เด็กหญิงโชติรส

เกษตรนะรุ่งเรือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโรงเข้ วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กชายกิตติพงษ์ รอดม่วง

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโรงเข้ วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กหญิงชลิตา กุนาศล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง วัดสวนส้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๖๔ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กชายณรงค์ธร เทียนซ้อน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๔๖๐/๕๗๓๑
เด็กหญิงสุชาวดี เขียวบำรุง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กชายวีรเทพ รอดคลองตัน

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๔๖๐/๕๗๓๓
เด็กหญิงจิตสุภา บุญมี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กหญิงภาวินี รอดเรืองรัตน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๔๖๐/๕๗๓๕
เด็กหญิงอรพรรณ รอดคลองตัน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงนิรชา เสนเชือ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๔๖๐/๕๗๓๗
เด็กชายขวัญชัย ทองเสงียม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๔๖๐/๕๗๓๘
เด็กชายวสุ ฤกษ์ภักดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ แก้วจาระนัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กชายวันชัย แก้วดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๔๖๐/๕๗๔๑
เด็กหญิงศิริอักษร พลเยียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๔๖๐/๕๗๔๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ธูปสักการะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๔๖๐/๕๗๔๓
นายดำรงศักดิ

์

วงศ์ทะเล
๒๔/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๔๖๐/๕๗๔๔
นางสาววรรณภา คำสระคู

๙/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๔๖๐/๕๗๔๕
นายอานนท์ นุแรมรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กชายธนพัฒน์ พรายระหาร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กหญิงปาณิศา มรรคเจริญ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กหญิงณัฐธิพร นามีผล

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๔๖๐/๕๗๔๙
เด็กหญิงณัฐสุดา สีทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กหญิงจุฑามาศ พุทธนุกูลชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

สค ๒๔๖๐/๕๗๕๑
เด็กหญิงศิริวัลย์ ผิวทองอ่อน

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

สค ๒๔๖๐/๕๗๕๒
เด็กหญิงเนตรชนก ภู่ทอง

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๕๓
เด็กหญิงอโนชา ภู่ทอง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๕๔
เด็กหญิงณัฐทิตา ศรีเอียมกูล

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๕๕
เด็กหญิงธิติญาภรณ์ คล้ายแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กชายวิธชญะ พงษ์ปาน

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๕๗
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ลิมบริสุทธิ

้ ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๕๘
เด็กหญิงธนยภรณ์ พลายขำ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๕๙
เด็กชายธนา อุ้ยเว้ง

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงชนัญชิดา ศุกรโยธิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๖๑
เด็กชายคชพงศ์ นิมเขียว

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๖๒
เด็กชายธนดล เถือนใหญ่

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กหญิงจันทร์มณี สว่าง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงประภาภัทร กรียงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๖๕ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๗๖๕
เด็กชายภุมิทัต คำสุข

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๖๖
เด็กชายวีรภัทร ปจฉา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กหญิงวรรณศิริ ช่วยทองหลาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๔๖๐/๕๗๖๘
เด็กชายวงศ์วาน ศรีใสคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๖๙
เด็กชายอานนท์ คงจุติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ คำคุ้ม

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๗๑
เด็กหญิงทิวา อินบางยาง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๗๒
เด็กหญิงทัชชญา วัฒนพรจิรา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๗๓
เด็กหญิงวนารัตน์ ปรังน้อย

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๗๔
เด็กหญิงอภิรดี วงษ์วัฒนพูนผล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทอน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๗๖
เด็กหญิงชลธิชา นพคุณ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๗๗
เด็กหญิงปนัดดา กาแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๗๘
เด็กหญิงสุชาดา นพคุณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กชายแอนดริว ม่วงเชย

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กหญิงศศิกานต์ สินธุวงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๘๑
เด็กชายสายชล -

๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๘๒
เด็กชายนวพล สถาพรพงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๘๓
เด็กหญิงนิชา บุตรดาวงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๘๔
เด็กหญิงอารียา ศรีเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๘๕
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ดวงแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๘๖
เด็กชายสุรชัย สนกระแสร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๘๗
นายชาญชัย ยังมี

๑๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๘๘
นายชนายุธ โพธิสุวรรณ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๘๙
นายศุภวิทย์ ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๙๐
นายสิริวุฒิ ทองนาค

๒๕/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๙๑
นางสาววรรณวิสา สมมาก

๒๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๙๒
นางสาวจิราพร จิรัฐิติกาลทรัพย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๙๓
นายวันชัย มีจินดา

๒๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๙๔
นายณัฐพงษ์ เจริญผล

๒๕/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กหญิงชลธิชา งามกาละ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม วัดใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๔๖๐/๕๗๙๖
เด็กหญิงบุษกร ปานนิล

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม วัดใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๔๖๐/๕๗๙๗
เด็กหญิงฐานิตา ขันนาค

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๙๘
เด็กชายณัฐพล เพิมผลพูนทวี

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กชายธนวัต ปนแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๖๖ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ ทองกลัน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กชายธีรเจต เจียมจำนรรจา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กชายธีรภัทร์ พันโพธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กชายสุเมธี อึงถาวร

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงวาสนา รอดทะยอย

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงปวีณา รุ่งเรือง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กชายปรมัตภ์ ปนแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กชายวรเมธ บุตรดาวงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กชายศุปกรณ์ กฤษมณี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กชายตะวัน สินทะเกิด

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายกฤษฎา สอนกล่อม

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๑๑
เด็กชายอรรฆเดช ศรีษะคำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๑๒
เด็กชายเสาวพงศ์ กุมแสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๑๓
เด็กชายวีรภัทร กัลปาลี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กหญิงกุลธิดา คำแสน

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๑๕
เด็กชายจิรวัฒ สอาดเอียม

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๑๖
เด็กชายธนาตย์ สว่างเกตุ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กชายเดชา บัวเกิด

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กหญิงปทมา รุ่งเรือง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๑๙
เด็กหญิงอริสรา แช่มช้อย

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงสุภาพร สายสีแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กหญิงจินตนา สายสีแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กหญิงสุพิชญา ฉายะยันตรกะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กหญิงอัสมา กลินถือศีล

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๒๔
เด็กหญิงปานวาด เฮ้งเจริญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กชายธันวา แอยอด

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กหญิงรัตนาพร จงนันทนาวนิชย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๒๗
เด็กหญิงปรียาภรณ์ อิทธิญาโณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๒๘
เด็กหญิงวรกานต์ สุวรรณเจริญ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๒๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แจ่มพลาย

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงพรนภา ธูปหอม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๓๑
เด็กชายพิชิตชัย สวนแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๓๒
เด็กชายณัทวุฒน์ นุชดอนไผ่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กชายวีรภาพ ใบณะพฤติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กชายนุกูล ราชเทวี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๖๗ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๘๓๕
เด็กหญิงณัฐดนัย ประดับเวช

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๓๖
เด็กชายศิริชัย สังข์ผึง

้

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กหญิงปยพร แสงรักษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๓๘
เด็กหญิงปณิตา สายทวี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๓๙
เด็กหญิงกนกอร เจริญพรโอภาส

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กชายสิราวิธช์ นุชดอนไผ่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๔๑
เด็กหญิงศจีมาศ ภูมิตลาด

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๔๒
เด็กหญิงชลิตาพร ผาสุภาภรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๔๓
เด็กชายศุภณัฐ สำราญรืน

่

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๔๔
เด็กชายณัฐวัช นุชชาติ

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กชายศิริวัฒน์ กลัดกลีบ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๔๖
เด็กชายนลินธรณ์ ปลืมจิตร์

้

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๔๗
เด็กหญิงปณัยชนันท์ จาตุรัส

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๔๘
เด็กหญิงนิชานัน แสงนุ่ม

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กหญิงกุลศิริ จันทร์ทอง

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงอัญชลี โมคศักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๕๑
เด็กหญิงวิรวรรณ์ นวะบุตร

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กหญิงพิยดา คงเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กหญิงชมพูนุช แย้มแสง

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๕๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงสุริยวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๕๕
เด็กหญิงสายพิณ เกิดประสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๕๖
เด็กหญิงสุนันทา วงศ์เกษตรชัย

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กหญิงสุพิชา รอดธานี

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๕๘
เด็กหญิงณัฐพร แสงกระจ่าง

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๕๙
เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์ผ่อง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กหญิงชาลิสา สมุทรรัตน์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กหญิงวริศฐา เพียนมาก

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๖๒
เด็กหญิงนฤมล ภูมิเอนกดี

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๖๓
เด็กชายสวรส พิมพ์อ่อน

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๖๔
เด็กชายวีรยา วันนาม

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กชายอัญชลี สนทอง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๖๖
เด็กชายจุฬาลักษณ์ อินทรเล็ก

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๖๗
เด็กหญิงวรินทร ชนะเพียร

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๖๘
เด็กหญิงดารินทร์ แย้มเดช

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กหญิงภัณฑิรา วีระเสนีย์วัฒน์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

หลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๖๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กชายอธิพล เปลียนใน

่

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๘๗๑
เด็กชายฐานพัฒน์ สโรชธำรง

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กชายพงศ์ปณต จารุจินดา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๗๓
เด็กชายนนทวัฒน์ พนาราบ

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๗๔
เด็กชายกันตพงษ์ ไทรทอง

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๗๕
เด็กชายคุณาวุฒิ ดวงวิญญาณ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กชายศิรภัทร สัจจะวัฒนะ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๗๗
เด็กชายนนทนัตถ์ ดอกปาน

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๗๘
เด็กชายปราชญ์วิชญ์ เกิดส่ง

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๗๙
เด็กชายนพวัฒน์ สร้อยเพ็ชร

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กชายภูรินท์ ถายะพิงค์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๘๑
เด็กชายพลกฤต สุขอยู่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๘๘๒
เด็กชายภาณุวิชญ์ ฤกษ์งาม

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กหญิงชัญญานุช อำภา

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กหญิงทิพจิตตา สุวรรณชัย

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๘๘๕
เด็กหญิงปภัชญา เตชะเศรษฐกุล

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๘๖
เด็กหญิงบุษภาณี ศรีอรัญ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๘๗
เด็กหญิงธัญยพร พัฒนศิริศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กหญิงจิรัชยา ปาลีเรียม

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๘๙
เด็กหญิงพีรดา

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กหญิงปริชญา หงษา

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๙๑
เด็กหญิงรักษนันท ตันโห

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๙๒
เด็กหญิงพิชชาภา วิถีคลองคืน

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๙๓
เด็กหญิงลัลน์ณภัทร หนูรักธนวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๘๙๔
เด็กหญิงอาภัสรา ขุนพิทักษ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๙๕
เด็กหญิงสุภัสสรา รองวัง

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๙๖
เด็กหญิงรริศรา ชาวสมุทร

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๙๗
เด็กหญิงณัฐพร เงยงามขำ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๘๙๘
เด็กหญิงชญานุชช์ เพ็ชรเม็ดเอียม

่

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๘๙๙
เด็กหญิงกุลธิดา ต่างประเสริฐ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กหญิงชัญรส ไกรฤทธิราญ

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงภัควลัญช์ นิลจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงปยธิดา สมวงค์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กหญิงชัญญา คีรีวรรณมาศ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กชายพีรวัส จาดี

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๖๙ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กชายอภิไท ศรีหาคำ

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ อู่เงิน

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กชายธนกร กลัดจินดา

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กชายพีรพงศ์ ลิมปนะพฤกษ์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กชายอชิระ อาจารสุทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กชายชณัฐพล โชติจิระสุนทร

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กชายสิรดนัย เชือบัณฑิต

้

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๑๒
เด็กชายนัฐชิวชล วิหกโต

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๑๓
เด็กหญิงกนกภรณ์ แสงอรุณ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๑๔
เด็กหญิงอภิชญา มณฑาลพ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ สำราญ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๑๖
เด็กหญิงบุณยาพร ถาวรแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๑๗
เด็กหญิงเจียระไน พินิจทรัพย์

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๑๘
เด็กหญิงวิมลพรรณ ธนเศรษฐมีมาก

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กหญิงอธิชา รอดไพร

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กหญิงชนิสรา ชวลิตพร

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๒๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บึงใส

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๒๒
เด็กหญิงศรัณย์พัศ จันทร์ยก

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กหญิงภูริชญา โฉมศรี

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๒๔
เด็กหญิงบุณยานุช ช้างบุญมี

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๒๕
เด็กหญิงอรไท แสนมี

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กหญิงปุณณภา วาดเขียน

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๒๗
เด็กหญิงพัชราภร เฮงมี

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๒๘
เด็กชายปฏิมากร ถวิลหวัง

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๒๙
เด็กชายจิราวุฒิ กำลังเสือ

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กชายธัชชัย สุขประเสริฐสิน

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๓๑
เด็กชายศุภกฤต จำปาทอง

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๓๒
เด็กชายภงศ์ตระกูล ปางพุฒิพงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๓๓
เด็กชายชวัลวิทส์ ชาวใต้

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๓๔
เด็กชายณฐพงศ์ คงพูล

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กชายสิรวิชญ์ ปูนชาวนา

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๓๖
เด็กชายพงศกร ขวัญเต่า

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๓๗
เด็กชายเอกลักษณ์ เส็งสมุทร

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๓๘
เด็กชายรวิพล ยิมดี

้

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กชายพีรณัฐ สุดดี

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๗๐ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ เพ็งเจริญ

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๔๑
เด็กชายภรภัทร ทรัพย์สิน

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๔๒
เด็กชายธนกฤต ศักดิโสพล

์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๔๓
เด็กชายธีณทัต แก้วนิล

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๔๔
เด็กหญิงณัชชา กังวาลรัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๔๕
เด็กหญิงสาริศา พันธ์ไม้

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เชียนมัน

่ ่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๔๗
เด็กหญิงอัยรินทร์ สุรเมธีเวศน์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๔๘
เด็กหญิงณัฐรดา โสหา

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๔๙
เด็กหญิงกุลนัดดา จงบรรเจิดเพชร

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กหญิงสุชานาถ เทียนเถาวัลย์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๕๑
เด็กหญิงปนัดดา สุนทรสนิท

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๕๒
เด็กหญิงอภิชญา ปนสุข

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กหญิงธนิชา ยอดสม

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กหญิงณาฏญาฎา บุญมี

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๕๕
เด็กหญิงเกดญฉัตร พูลละออ

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๕๖
เด็กหญิงสิริวิมล ศรีเมือง

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กชายพลศรุต อาจารสุทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กชายปภาวิน จิวปภากร

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๕๙
เด็กหญิงภัทรภัสสร กองทอง

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กหญิงชาลิดา จารุโชคภาณุภัท

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กหญิงกุลพัชร สายสามพราน

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กหญิงรัญชิดา หงษ์เจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๖๓
เด็กหญิงวิจิตรา บำรุงสุข

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๖๔
เด็กหญิงชาลิสา เล้าประเสริฐ

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กชายกรณ์กวี อุตะเดช

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กชายณัฐชนน จันทร์ศร

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๖๗
เด็กชายสันติภาพ จันทร์ผล

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กชายกฤตภาส ปนจินดา

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กชายวริทธิธร

์

หุ่นทัง

่

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กชายเธียรวิชญ์ คงนาวีคำชู

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๗๑
เด็กชายสุภัทร เพียรประเสริฐ

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๗๒
เด็กชายสิรดนัย แก่นแดง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กชายชิติพัทธ์ ชิวหา

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กชายศุฤดี ทิพย์วีรนันท์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๗๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๕๙๗๕
เด็กชายศิรพรรณ สิทธิชัย

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๗๖
เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ศรีสัจจวาที
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กหญิงปภาวรินท์ กอแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๗๘
เด็กหญิงเพชรชรีพร ฮวดสุวรรณ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๗๙
เด็กหญิงพิมพ์สิริชา

วุฒิปญญาลักษณ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กหญิงสุกัญญา เชือคลำ

้

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กหญิงวรันยา เรืองสง่า

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๘๒
เด็กหญิงวารุณี ลำพึงวร

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๘๓
เด็กหญิงภิรามณ แผ่อารยะ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๘๔
เด็กหญิงกันฐิมา หมืนรินทร์

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กหญิงอรภัสสร์ จิราพัชรพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๘๖
เด็กหญิงเปรมิกา ศรีเอม

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๘๗
เด็กหญิงตรัยพร เกตุใหม่

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ทองปลูก

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กหญิงนันฐกานต์ ตะพัง

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงศิตาพร ถาวร

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๙๑
เด็กหญิงวรัชญา ยิงพุทธิรัตน์

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๙๒
เด็กหญิงบุญฐิตา ชัยอุกฤษฎ์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กหญิงเกศรินทร์ พุ่มภูศรี

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๙๔
เด็กชายชวัลชัย ยงไสว

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๙๕
เด็กชายออมสิน อิทธิยาภรณ์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๙๖
เด็กชายสุพัฒน์ กรรณิกา

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๙๗
เด็กชายอัครเดช เติมสายทอง

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๙๘
เด็กชายราชพฤกษ์ ศรีสุพรรณ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๕๙๙๙
เด็กชายปุณณ์ณัฐฑี เอียมจันทร์จรัส

่

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กชายวิศรุต แก้ววิชิต

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กชายเสกข์กฤษณ์ ณัฐธนินท์รัฐ

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กหญิงธันยภัทร์ เข็มจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กหญิงภิญญดา จิตรนำทรัพย์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กหญิงนาตาชา กันจา

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กหญิงสิรณัฐชา อ้นบำรุง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กหญิงเกวลิน ลีเขียน

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กหญิงปณาลี สุริยัน

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กหญิงพิชญธิดา ถานันดี

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กหญิงรุจีรัตน์ บุญเพ็ชรัตน์

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๗๒ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กหญิงขวัญข้าว ศุภโชติวรวัฒน์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กหญิงเบญจพร พึงธรรมจิตต์

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กหญิงรุ้งรดา ภักดีจารุภัทร

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กหญิงธัญชนก ทองกันยา

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กหญิงพัชริศา เหลืองวิไล

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กหญิงปพิชญา อภิวัฒนเบญญา

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ ส่งอุบล

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กชายกันตวิชญ์ อุ่นเมือง

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กชายฉัตรชัย หมอกแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายณัฎฐชัย รุ่งพัฒนาชัยกุล

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กชายนพดล เฉลิมวรรธนะ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กชายนวพล ล้อทอง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กชายมนัสกร วิริยะสุนทรวงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กชายนฤพนธิ

์

อิมคำ

่

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กชายจิรวัฒน์ มีชู

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กชายชัชพล รุ่งมณีกุล

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กชายณัฐวร แซ่ลิม

้

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กหญิงปณชญา ใยไหม

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กหญิงลลีณ

เตชะภิญญาวัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุภาโชค

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กหญิงชานิภา บุญหงสนันท์

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กหญิงนัทธมน แสงไข่

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กหญิงปริษา ปทมวสุภูดล

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงขวัญจิรา ปราโมทย์สิริ

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กหญิงภิรัญญา ธนะสกุลทอง

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงปุณยวีร์ ออประเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงศรีกุลณัฐ งามสม

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กหญิงชุติดาภา หงษ์กลิน

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กหญิงณัชชารีย์ หาดอ้าน

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงณัฏฐพัชร อินผา

๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กหญิงเขมจิรา วงศ์เจริญสถิตย์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กหญิงสุพิชญา จันทร์เจริญ

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กหญิงพรชิตา กองวารี

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา มาตาเดิม

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กชายปุณณสิน มีตา

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๗๓ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กชายนพรุจ

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กชายเสฏฐพงศ์ ทวยไธสง

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กชายวรินทร สายนำผึง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กหญิงศุภิสรา เจริญพงศ์นรา

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงธมนต์กานต์ ธนัทกุลโรจน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กชายกิตติรัฐ

์

เตชธรรมพงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กชายถิรเดช ธนาโชควรากร

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กชายปฏิภาณ แซ่เฮง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กชายธนวิทย์ สาสี

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กชายอภิวัชร์ บานเย็น

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กชายณภัทร โตสุนัน

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กชายนราดล เกตุแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กชายพิทวัส มรรคเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กหญิงชนัฏดา ศรีสุนทร

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กหญิงพิมพ์ลภัสร ขาวพุ่ม

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กหญิงพัชรี นิลโนรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กหญิงวริศรา หะทัยธรรม

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กหญิงฉัตรทิพย์ บุญเกิน

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายชัชพล แสงสง่า

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กชายฉัตรตวัน อินทรศร

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กชายอนุวัฒน์ อังวงค์

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กชายจิรายุ คุ้มคำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กชายภลักษณ์ สุวัฒน์วิริยะพงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กหญิงคฑาภรณ์ หมีเงิน

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กหญิงศรุดา เช็งศรี

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กหญิงปาลิตา มะลิทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กหญิงสุนิสา นารานิทัศน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กชายภาณุวิชญ์ ธงอุดมชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กชายธัชพล มโนวัฒน์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กชายสรวิชญ์ เรืองมนตรี

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงกานต์ทิตา โพธิเพียรทอง

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงวรรษชล ช้างพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กหญิงชนาภัทร์ ชาวสมุทร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กหญิงวนิดา ทวีศิริเวทย์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายณัฐกานต์ แก้วขาว

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๗๔ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กชายธนสรรค์ ศรเดช

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กชายสุธีกานต์ จันต๊ะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กชายชนะพันธ์ บุญถนอม

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ นวลจันทร์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กชายกิตติกร ศรีผา

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กหญิงปานวาด แฝงสวรรค์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงจิรัฐติกาล สุริยันต์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กชายธนกฤต ช้างพันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กชายปณณวัฒน์ เทียนกระจ่าง

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กชายกฤษกร ลุ้ยประเสริฐ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กชายณภัทร พุ่มพฤกษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กชายชิตพล แซ่ลิม

้

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กชายศักรินทร์ ชาวบ้านใน

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กชายศิริพงษ์ คงมงคล

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กชายภัสกรณ์ สำราญ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กชายธนาธิป พิพัฒน์ธีรโชติ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายอัคร ชาญเวชพณิช

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กหญิงพุดพิชญา ตีบกลาง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กหญิงกานต์สุภา นุชกรรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กหญิงณิชกานต์ แซ่ลิม

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กชายชินพัฒน์

เตชะพรหมพิริยะ ๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กชายธาวิต รัตนเกตุ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กชายวชิระพงษ์ พานแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กชายมีบุญ หุนเจริญ

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กชายยศภัทร ยศศักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายอิทธิพัทธ์ สนานคุณ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายพร้อมคุณ ตันติยานนท์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กหญิงพรรณทิพา ช่อทองดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กหญิงญาณัจฉรา

ดอนน่า มารีย์ สิงห์ ๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กหญิงวริศรา โภคสมบัติ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ โพธิพรมศรี

์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๑๑๑
เด็กหญิงธันยชนก เมืองรมย์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๑๒
เด็กหญิงแดนเนล

ลู สยาม รอนดีน่า ๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๑๓
เด็กชายธีรินทร์ กิตติชัยเจริญ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กหญิงพัฒน์ษญา ทิพย์สุคนธร

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๗๕ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๖๑๑๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ สิทธิสิริสุนทร

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๑๖
เด็กชายอภิญญา ยิมดี

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๑๗
เด็กชายธนเดช ช้างเผือก

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๑๘
เด็กชายปองวัฒน์ เชือสูง

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๑๙
เด็กชายพงศพัฒน์ คุ้มคำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ กะนีทะ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๒๑
เด็กชายรัชชานนท์ คำแผง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๒๒
เด็กชายวีรเทพ แจ้งแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๒๓
เด็กชายนิชนันท์ วิชัยวัฒนา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๒๔
เด็กชายกิตติพศ จันทิปะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๒๕
เด็กชายนนธพัทธ์ ด้วงสงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๒๖
เด็กชายนาคพัทธ์ อ่อนตีบ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๒๗
เด็กหญิงอมรกานต์ เกษมุติ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๒๘
เด็กหญิงพัทธนันท์ โสทิพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๒๙
เด็กหญิงธนัชชา ศรีเจริญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กชายธีระพงศ์ ธีระสุขประสาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๓๑
เด็กชายสวัสดิพงศ์

์

วรรณสุทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๓๒
เด็กชายพลวัฒน์ แสงชัยนิเวศน์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๓๓
เด็กชายคณิติน นิลแสง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๓๔
เด็กชายจิรชัย สระประทุมมาศ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๓๕
เด็กชายอมรเทพ จันทร์เมฆา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริไพบูลย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๓๗
เด็กชายปฏิภาณ ชาวหญ้าแพรก

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๓๘
เด็กหญิงณิชา อ่อนส้มกิจ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๓๙
นางสาวสุทธิลักษณ์ ตรองใจ

๒๐/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๔๐
นางสาวประภัสสร ผิวงาม

๑๖/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๔๑
นางสาวพรรณราย เลิศพลังเวทย์

๑๖/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๔๒
นายสมพร ขันธโสภา

๑๒/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๔๓
นางสาวเรณู บูชา

๒๘/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๔๔
นางสาวฐิติรัตน์ ด้วงปน

๑๐/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๔๕
นางสาวพรสุดา ศรีหาญ ๑/๕/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ปอมวิเชียรโชติการาม
 

สค ๒๔๖๐/๖๑๔๖
นายบรรพต ทวีวงษ์

๓๐/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๔๗
นางสาวสุดารัตน์ ฑีฆะ

๑๖/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๔๘
นางสุรีลักษณ์ สุภาโชค

๒๒/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๔๙
นายชูศักดิ

์

ทองสาสุข
๕/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๗๖ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๖๑๕๐
นางกนกกรรณิกา ตงมันคง

่

๑๙/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๔๖๐/๖๑๕๑
เด็กชายรพีภัทร พินิจ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กชายณรงค์ชัย หงส์บิน

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๕๓
เด็กชายคชวัตร ดัชถุยาวัตร

๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๕๔
เด็กชายอภิชาติ อัญญะบาล

๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๕๕
เด็กชายบริวัฒน์ ศรีเวียงจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๕๖
เด็กชายอมรินทร์ หลวงจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๕๗
เด็กชายพงษ์พันธ์ คล่องใจ

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๕๘
เด็กชายอนุวัฒน์ บัวพันธ์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๕๙
เด็กชายอนุพงษ์ วงศ์ศรี

๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กชายธนพัชร์ เพียรดี

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๖๑
เด็กชายธวัชชัย ม่วงพรหม

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๖๒
เด็กหญิงธนพร คำมุก

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๖๓
เด็กหญิงศศิวรรณ คำมา ๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กหญิงอรพรรณ ทับสีรักษ์

๘/๐๗๒๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงปนัดดา วรชินา

๖/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๖๖
เด็กหญิงไอลดา แสงนาฮาย

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๖๗
เด็กหญิงอรสา โสดรัมย์

๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กหญิงณัฐชา ชุ่มปลัง

่

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๖๙
เด็กหญิงปยธิดา ทิพบุตร ๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กหญิงนันทิชา อินทร์น้อย

๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กหญิงอิสรีย์ รุ่งเรือง ๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๗๒
เด็กหญิงฟารุ่ง อ่วมดำ

๖/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๗๓
เด็กหญิงชลธิชา รอยประโคน

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๗๔
เด็กหญิงกุลกันยา พูลเกษม

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๗๕
เด็กหญิงจันทร์ธิดา ชัยพิพัฒน์ ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กหญิงวาริณี นิละปะกะ

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๗๗
เด็กหญิงมัชฌิเม นาคอ่อน

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๗๘
เด็กชายธันวา สังข์ชาวนา

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๗๙
เด็กชายสุริยัน แก่นพินิจ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กชายวัชรพล อ่อนแสง

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๘๑
เด็กชายอัยการ ธูปหอม

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๘๒
เด็กชายศุภโชค เกิดมีทรัพย์ ๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กชายชยานันต์ โพธิชัย

์

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๘๔
เด็กชายพรชัย กลัดสมตน ๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๗๗ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๖๑๘๕
เด็กหญิงนงลักษ์ แตงอ่อน

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๘๖
เด็กหญิงนริศรา มาบขุนทด

๗/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงสาวิตรี กำลังดี

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๘๘
เด็กหญิงธนภรณ์ รุ่งเรือง

่

๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๘๙
เด็กหญิงกัลยาวรรณ วัฒนา

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงณัฐทริกา เสนไสย์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กหญิงประทานพร แจ้งกระจ่าง

๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๙๒
เด็กหญิงพีรดา ก้อนจินดา

๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๙๓
เด็กหญิงทองพญา กลัดเจริญ ๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๙๔
เด็กหญิงวรรณพร เต็มกลิน

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๙๕
เด็กหญิงบุษราภรณ์ โตอารีย์

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๙๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ประหยัดทรัพย์

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๙๗
เด็กหญิงนัชชา แสงกัปร์

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๙๘
เด็กหญิงวรรณิศา พิบูลย์สังข์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กหญิงวราภรณ์ เสือคล้าย ๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กหญิงจิรารัตน์ เหมรังคะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กชายรัฐภูมิ วิสัยเกตุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๐๒
นางปราณี แย้มบุรี

๑๓/๐๗/๒๕๒๗

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๐๓
นางสาวรุ่งอรุณ แย้มบุรี

๑๒/๐๒/๒๕๒๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๐๔
นางสาวกรรณิการ์ อ่อนแสง

๓๑/๐๓/๒๕๓๙

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๐๕
นางสาวพิมพ์เภา ก้อนทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๐๖
นางสาวบุณยานุช พลับทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๐๗
นางสาววิภาวรรณ์ หัถกิจ

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๐๘
นางสาวสุมาลี ปร๋อกระโทก

๑๓/๐๗/๒๕๓๕

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๐๙
นายพีรพล สุวรรณอ่อน

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๑๐
นายนนทวัฒน์ อะวังจู

๑๔/๐๑/๒๕๓๕

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๑๑
นายกิตติกรณ์ ธีรอนุปญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๑๒
นายศุภชัย อินทรโกศล

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๑๓
นายกีรชัย พึงสถิตย์

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๑๔
นางสาววิชุดา เอียมจำนงค์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๑๕
นายสุกิตติ อภัยสูงเนิน

๓๐/๑๑/๒๕๓๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๑๖
นายกรณ์อัญญะ ธนวัชร์ปริพัตร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๑๗
นางสาวปาริษา โกสิยาภรณ์

๐๓/๐๖/๒๕๓๙

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๑๘
นางสาวกฤษณา วุฒิวงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๑๙
นางสาวศิรินภา นัยนา

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๗๘ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๖๒๒๐
นางสาวต้องจิตร์ ลิมชืน

้ ่

๑๗/๑๐/๒๕๓๖

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๒๑
นางสาวพิมลพรรณ จ้าวสิทธิโชค

๒๓/๐๗/๒๕๓๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๒๒
นางสาวสโรชา กล้าณรงค์

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๒๓
นายพงศกร รัชตะวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๓๙

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๒๔
นายถลัชนันท์ เทียนไพบูลย์ศิริ

๑๐/๐๙/๒๕๓๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

โสภณาราม  

สค ๒๔๖๐/๖๒๒๕
เด็กชายเทิดศักดิ

์

คล้อยน้อย
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กชายพีรพัฒน์ เทพจิตร

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๒๗
เด็กชายสุวชัช สุขสมาน

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๒๘
เด็กหญิงประภัสสร บุตตะพิมพ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๒๙
เด็กหญิงพัชราภร เสาชัย

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กหญิงกัลยะดา สาระวัน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๓๑
เด็กหญิงสุชานันท์ คูณศึกษา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๓๒
เด็กหญิงว้าว จะแอ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๓๓
เด็กชายทิวากร สะราคำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๓๔
เด็กหญิงชลธิชา กองหล้า

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๓๕
เด็กหญิงพรพิมล พุดขาว

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๓๖
เด็กหญิงญาณิศา แก้วห้อย

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๓๗
เด็กหญิงไข่มุก วงษ์ประพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กชายพีรภัทร์ ทองสูงเนิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๓๙
เด็กหญิงชลธิชา ประเสริฐแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กชายกฤติธี วงศ์ธนากร

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๔๑
เด็กชายอำเภอ ปนเนตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๔๒
เด็กหญิงสุนิษา เหลาทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๔๓
เด็กชายสิรภพ วงศ์วาท

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๔๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปลังกลาง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๔๕
เด็กหญิงวรรณนิสา สะสีโสม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ไข

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๔๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

อ้นเกตุ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๔๘
เด็กชายคุณานนท์ สมสา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๔๙
เด็กชายกันตพงษ์ กุลบุตร

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กชายทศพร ท้วมกลัด

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๕๑
เด็กชายราชพฤกษ์ หมีเงิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๕๒
เด็กชายสุธินันท์ ด้วงสงค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๕๓
เด็กชายสิริศักดิ

์

สุขกำเนิด
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กชายอดิเทพ ชูโชติ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๗๙ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๖๒๕๕
เด็กหญิงกุลธิดา เตยอ่อน

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๕๖
เด็กหญิงชญาพร รักอยู่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๕๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชืนสถา

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๕๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จาดศรี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๕๙
เด็กหญิงวรนิษฐา สาลีผล

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กหญิงสุวิชาดา สุภาษร

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กชายชินวัฒน์ ขจรวงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๖๒
เด็กชายธีรฉัตร คุ้มนุ่ม

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๖๓
เด็กชายปะฏิขัน อ่องลา

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๖๔
เด็กชายภูมินทร์ ถวิลผล

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กชายสราวุธ หลำผล

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๖๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ อัคนียาน

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๖๗
เด็กหญิงพิมพ์นารา รัศมีวิกัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๖๘
เด็กหญิงวรรณษา บุญร่วม

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๖๙
เด็กหญิงศิริกาญจน์ พิมพ์จันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กหญิงอนุธิดา สาดา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๗๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ แข็งธัญญกิจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๗๒
เด็กหญิงสิรภัทร ศรีโสภา

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๗๓
เด็กหญิงปธมวรรณ เสือสด

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๗๔
เด็กชายจรรยวรรธน์ โกกินอก

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๗๕
เด็กชายรติพงศ์ ดวงบุปผา

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๗๖
เด็กชายภาคภูมิ ทิงาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๗๗
เด็กหญิงจรรยวรรธน์ ศิริจันทจร

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๗๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา บัวทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๗๙
เด็กหญิงอธิชา ไชยสุระ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กหญิงนรินทิพย์ เทียบพรม

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๘๑
เด็กหญิงหยินเปน คนพม่า

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๘๒
เด็กชายฉัตรชัย เพ็ชรตะกัว

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๘๓
เด็กหญิงศิวภรณ์ สุวรรณโคตร

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๘๔
เด็กชายรพีภัทร เชือนะรา

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๘๕
เด็กหญิงณภัทร แสนเมือง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๘๖
เด็กหญิงชวิศา เนียมสูงเนิน

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๘๗
เด็กชายปรมีร์ แย้มครวญ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๘๘
เด็กชายฉัฐพล ปากุล

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๘๙
เด็กหญิงปริญญาดา เสือสว่าง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๘๐ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ปุดังชาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๙๑
เด็กชายเมธิชัย กลันเกลียง

่ ้

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๙๒
เด็กหญิงศิริกานดา ดลสว่าง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๙๓
เด็กชายสหรัฐ เพ็ญสุข

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๙๔
เด็กหญิงทรรคศินา มูลหา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๙๕
เด็กชายอภิรักษ์ นิยมทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สีหาวงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๙๗
เด็กหญิงสุชาวดี ดวงรัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๙๘
เด็กหญิงวิลาวรรณ เถือนเมือง

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๒๙๙
เด็กชายอภิวัฒน์ คำแสง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กชายศิวะพล สมัญญา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กหญิงภัทรลดา คล่องคณิตสรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายฤทธิไกร ตู้เจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กหญิงปาลิตา งามเอกอุดมพงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กหญิงธันยาภรณ์ อาทิตย์ตัง

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กหญิงอัจจิมา ด้วงปน

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กหญิงสุพิศตา โพธิจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กชายศุภกร พองคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กชายธวัชชัย คงอุ่น

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กชายณัฐวัตร หุ่นภู

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กชายรัฐภูมิ แจ่มกระจ่าง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๑๑
เด็กหญิงสุทธิดา ประสิทธินอก

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๑๒
เด็กหญิงพรพิมล ทับอาสา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๑๓
เด็กหญิงสุทธิดา ฉิมขันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๑๔
เด็กชายสหรัฐ ด้วงสงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๑๕
เด็กชายธนพัฒน์ พิมสิน

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๑๖
เด็กหญิงศิริกัญญา พุ่มไพบูลย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๑๗
เด็กหญิงนิรมล ปนกันอินทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๑๘
เด็กหญิงวนิดา ลาดสีโท

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๑๙
เด็กหญิงวรางคณา พิจารย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กหญิงรพีพร อินรวม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๒๑
เด็กหญิงพรหมพร สนิทพจน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๒๒
เด็กหญิงสุพัฒตรา มุฑาพร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๒๓
เด็กชายชนาธิป อาจขำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๒๔
เด็กชายออย กันสิงห์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๘๑ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๖๓๒๕
เด็กชายพิเชษฐ์ แก้วมูล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๒๖
เด็กหญิงวิชญาดา อยู่เย็น

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๒๗
เด็กชายสิทธิชล กลินสุบรรณ์

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๒๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ดวงงาม

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๒๙
เด็กหญิงรฎาวรรณ พระกะยาพันธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กหญิงปาณิสรา ซิมศิริ

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๓๑
เด็กชายชนะชัย ธงหาร

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๓๒
เด็กหญิงนิภาพร แสนคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๓๓
เด็กชายเอกนรินทร์ บุตราช

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๓๔
เด็กชายสราวุธ ศรีวิเศษ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กชายวีระวัฒน์ ทะชินทร

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๓๖
เด็กหญิงปาริชาติ บุญปก

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๓๗
เด็กชายวรเมธ จันทะแจ่ม

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๓๘
เด็กชายธนากร เลือนลอย

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กชายวิสาสะ ศรีนคร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๔๐
นายกฤษณพงศ์ บุญเฉย

๒๕/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๔๑
นางสาวธิดารัตน์ มุ่งมีสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๔๒
นายสรายุทธ สุขเกษม

๒๓/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กหญิงณีรนุช บุญแทน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๔๔
เด็กหญิงนันฐิกา ขำสาคร

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๔๕
เด็กหญิงสุภาพร อ่อนเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๔๖
เด็กหญิงอารียา หิบขุนทด

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๔๗
เด็กชายคงธณัฐ คงชาตรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๔๘
เด็กชายชัยวัฒน์ รัตนศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๔๙
เด็กชายสิทธา อยู่สุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กหญิงบัณฑิตา นาชัยภูมิ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๕๑
เด็กหญิงสโรชา อวยชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๕๒
เด็กหญิงธัญวลัย สีทาลาด

๐๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๕๓
เด็กหญิงอริชา ผัดหน้า

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๕๔
เด็กหญิงปรียนันท์ รอดคลองตัน

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๕๕
เด็กชายกันตินันท์ เนียมเพ็ชร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๕๖
เด็กชายโกมล สกุลกลัน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๕๗
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

สารพลาย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๕๘
เด็กชายธนกฤษ ฉิงท่าไม้

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๕๙
เด็กหญิงคณัฐพร ปญญาประทีป

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๘๒ / ๑๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กหญิงณิชาภัทร แสงสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๖๑
เด็กชายธนพัฒน์ เทียนซ้อน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๖๒
เด็กชายพรรณภพ โพธิรักษา

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๖๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เย็นใจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๖๔
เด็กชายศักดิสิทธิธร

์ ์

หงษ์จบก
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๖๕
เด็กหญิงกวินทรา ไพศาล

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๖๖
เด็กหญิงกิตติญา ยุทธศิลปเสวี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๖๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีจินดา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๖๘
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ ลาดนอก

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๖๙
เด็กหญิงธนภรณ์ เทียนกระจ่าง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กหญิงธารนำทิพย์ เทียงตรง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๗๑
เด็กหญิงศุกลภัทร สุพรรณ์คำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๗๒
เด็กหญิงอรจิรา สมงาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๗๓
นางสาวณัชชา แสงสุวรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๗๔
นางสาวพัชราพร ทองใบ

๒๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๗๕
นายธนวัฒน์ เกตุสมบุญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๗๖
นายปฐพี พลอยสีขำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๗๗
นายภูวดล สุนทร

๒๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๗๘
นางสาวณัฐฐิญาพร ดาวอุบล

๑๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๗๙
นายกิตติธัช มีประการ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๘๐
นายตรีเทพ ถมยาแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๘๑
นายณัฐภัทร แห่สันเทียะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๘๒
นางสาวกันตพร กุลธันยารัตน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๘๓
นายคณนาถ ม่วงศรีจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๘๔
นายธนธน เอียมประชา

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๘๕
นายนิติธร กึนพันธุ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๘๖
นายปุณณกันต์ หวานใจ

๑๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๘๗
นายณภพ โสพัฒน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๘๘
นายนาวิน ตาสาย

๒๑/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๘๙
นายปุณยวีร์ ปราณีศรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๙๐
นายศุภวิชญ์ เจริญวงศ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๙๑
นางสาวณัฐพร ดวงชาคำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๙๒
นางสาวนภัสวรรณ อ้นมณี

๓๐/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๙๓
นางสาวบุญธรรม แก้วน้อย

๑๑/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๙๔
นางสาวแพรวรุ่ง คำผอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๘๓ / ๑๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๖๓๙๕
นางสาวอารยา สุขสายัณห์

๑๑/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๙๖
นางสาวอารียา นิลเนรมิต

๑๙/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๙๗
นายวันชัย พุทธเจริญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๙๘
นายวิสุทธิ

์

ศรีวิไล
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๓๙๙
นายอนุชิต กิจสาคร

๑๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๔๐๐
นางสาวภัทรพร สุขไชยศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๔๐๑
นางสาวสุทธาสินี เจีนวท่าไม้

๑๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๔๐๒
นางสาววรรณสิมา หีบท่าไม้

๐๕/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๔๐๓
นางสาวพรไพลิน ขุนอาษา

๑๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๔๐๔
นายกลกฤษ ยศนอน

๒๕/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๔๐๕
นางสาวอทิตา เปยมใจญาติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๔๐๖
นางสาวมณีวาส มักน้อย

๒๕/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๔๐๗
นางสาววนาวัณฏ์ จ้อยชรัด

๒๒/๑๑/๒๕๓๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๔๐๘
นายสุรศักดิ

์

ชืนสดใส

่

๑๕/๐๔/๒๕๓๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๔๐๙
นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกา

๐๔/๐๗/๒๕๓๖ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๔๖๐/๖๔๑๐
นางสาววันวิสาข์ แก้วสกุล

๒๘/๙/๒๕๓๗
กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๑๑
นางสาวดวงนภา จักรสาร

๑๑/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๑๒
นางสาวอาภาภรณ์ เพ็งทัง

่

๑๔/๐๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๑๓ นางสาวประกายวรรณ
งามดอกไม้

๑๙/๑๑/๒๕๓๐

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๑๔
นางสาวชนิกานต์ ขาน้อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๑๕
นางสาวเสาร์ ตาเล็ก  กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๑๖
นางสาวศิริศิตาพร วันดีรุ่งโรจน์

๑/๑๑/๒๕๑๘
กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๑๗
นายธนพงศ์ วงษ์แก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๒๒

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๑๘
นายวิเชียร เรืองศรี

๒๗/๑๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๑๙
นางสาวนาคาวารี เพียโคตร

๑๑/๐๘/๒๕๓๔

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๒๐
นางสาวอรอนงค์ แก้วบุณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๒๑
นางสาวชนาภา สีรับสี

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๒๒
นางสาวตาล กองสร้อย

๒๓/๐๕/๒๕๓๕

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๒๓
นางสาวมณี ขานนาม

๒๖/๐๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๒๔
นางสาวทิพวรรณ แซ่ด่าน

๑๗/๐๖/๒๕๓๑

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๒๕
นางสาวบัวลอย กาละบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๒๖
นางสาวสุดใจ จักรเครือ

๓๐/๐๘/๒๕๓๕

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๒๗
นางสาวมาลัย จักรเครือ

๒๐/๐๓/๒๕๓๘

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๒๘
นางสาวปริษา ปกสันเทียะ

๑๐/๑๐/๒๕๒๗

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๒๙
นางสาวเบญญทิพย์ โคตวงค์

๒๘/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๘๔ / ๑๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๔๖๐/๖๔๓๐
นางสาวธิยากร ทำนาเมือง

๒๗/๐๖/๒๕๒๒

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๓๑
นางมาลี ยิมเจริญ

้

๒๔/๐๘/๒๕๐๘

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๓๒
นางสาวภัทรา จิวทา

๋

๐๕/๐๘/๒๕๓๖

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๓๓
นางสาวรัตติกูล กมลเทศ

๐๕/๑๐/๒๕๒๗

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณชัย

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๓๕
เด็กชายนัณฐพงษ์ ภิรมย์สุข

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๓๖
เด็กชายพงศกร สารพัฒน์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๓๗
เด็กชายอนนต์ เคียงข้าง

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๓๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ก้องเกียรติคุณ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๓๙
เด็กหญิงชมพูนุช แซ่ซี

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กหญิงญาณี สมพงษ์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๔๑
เด็กหญิงโสภิษ แสงโตย

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๔๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นนทอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๔๓
เด็กหญิงเชอรี

่

พัดคำ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๔๔
เด็กหญิงดาริน เปรมประเสริฐ

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๔๕
เด็กชายสาม เชือมลาย

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๔๖
เด็กชายปญญากร กบิลพัสด์ุ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๔๗
เด็กชายเรืองวิทย์ เรืองกัณฑ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กหญิงอคัมศิริ เพชรนารายณ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๔๙
เด็กชายวันชัย คำสร้อย

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

สค ๒๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ใสนิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

วัดอ่างทอง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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