
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๓,๐๒๘ คน ขาดสอบ ๓๑๕ คน คงสอบ ๒,๗๑๓ คน สอบได้ ๑,๙๙๑ คน สอบตก ๗๒๒ คน (๗๓.๓๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๐๐๑
นายธนกร วิไลแสง

๐๕/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๐๒
นายสุริยา อินทร์ยงค์

๐๑/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๐๓
นายชาญชัย สุขพงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๐๔
นายปริญญา ปริญญาชัยศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๐๕
นายประทวน วัชนุชา

๑๓/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๐๖
นายประชา แม่นแย้ม

๐๘/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๐๗
นายไชยวัฒน์ อภิชนพงษ์ศา

๐๒/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๐๘
นายศุภชัย จีนเสมียน

๑๐/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๐๙
นายเกียรติศักดิ

์

ตังจิตโชคชัย

้

๐๔/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๑๐
นายวีรวิทย์ น้อยพานิช

๐๕/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๑๑
นายณรงค์เดช กัณฑะ

๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๑๒
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ชาวสีร้อย

่

๒๒/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๑๓
นางสาวมยุรี ด้วงสงค์

๒๖/๐๙/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๑๔
นางสาวฉวีวรรณ แซ่ตัง

้

๐๔/๐๖/๒๕๐๓
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๑๕
นางสาวรัตนาภรณ์ จินโตพิลม

๑๕/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๑๖
นางสาวอรพรรณ อินทองน้อย

๐๙/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๑๗
นางสาวไพรินทร์ มณีตัญญ์

๐๕/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๑๘
นางสาวปยะวรรณ ทับงาม

๐๖/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๑๙
นางสาวปารณีย์ ชาติถนอม

๐๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๒๐
นางสาวรุ่งลัดดา วงษ์ปญญา

๐๔/๐๔/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๒๑
นางสาวดรุณวรรณ์ สิงห์ติด

๒๖/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๒๒
นางสาวอรวรรณ เดชพงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๒๓
นางสาวฑิฆัมพร สุระชัย

๑๕/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๒๔
นางสาวพรเพ็ญ จันทร์ฉาย

๒๕/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๐๒๕
นางสาวมันทนา ผ่องประภา

๒๖/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๒๖
นางสาวภัทรา อารมคง

๒๖/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๒๗
นางสาววรัญญา ฉันจะรานุวัฒน์

๑๙/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๒๘
นางสาวสุกัญญา ปฐมวาลย์

๒๘/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๒๙
นางสาวจตุพร แกลมค้างพลู

๐๗/๐๔/๒๔๗๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๓๐
นางสาวศิริพรรณ แฟมคลองขอม

๓๑/๐๓/๒๔๗๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงธิดาพร แตงอ่อน

๑๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงชยุดา วุฒิไกรกัลยา

๐๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงจรรยาพร กองศรีนนท์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงกิตติญา เมฆหมอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายภาคินัย พร้อมทรัพย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายธัญธร แก่นดำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ กัณหา

๒๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงอัจราพร พนาวาส

๐๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายพุทธิพร มันสิน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายไอศูรย์ ศรีสวาท

๓๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายอนุวัฒน์ พึงสมยา

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายทรงศักดิ

์

มันสิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายปฏิภาณ จันทนะโสตถิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายสวิตต์ เครือวัลย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายวรัญู สุคนธ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายภราดร แสงปติ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายจักรภัทร พุ่มพฤกษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงจิดาภา ยาปญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ปานนอก

๐๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา สาลีทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงวราภรณ์ กองเทียน

๑๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงชลีกร อากาศ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงอนันตญา น้อยศิริ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ นิลขาว

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายพงศกร แก้วสกุณี

๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายอัครพนธ์ พุ่มพวง

๐๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายกฤตภัทร จิโรชนนทกร

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายรวิพล ศักดิเจริญยิง

์ ่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงดวงหทัย สุขเกษม

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายวงศธร อ่วมสิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายกิตติธัช แก้วอิม

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายกฤษฎา ทองจินดาพันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายฟาประทาน นำนุช

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายปณวิชญ์ หวานชิด

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายณัชพล เชือชาย

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายอภิรักษ์ จูมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายเจนณรงค์ แสบงบาล

๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายภัคนัย เฮงมัก

๐๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายวรพงศ์ ศรีวิลัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายดารากร เอียงสมบูรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายนพคุณ ฉิมมณี

๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายวุฒิชัย มณีรัศมีมเหศวร

๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายกรวิชญ์ อุดมรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายภูวิษา พิภักดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายสรศักดิ

์

เรืองรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายวรวิช ฉลวยแสง

๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายวิศรุต ชมชืน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงวัลลภา แสบงบาล

๐๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงรุจิรา ปรีงาม

๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงวรันธร เล็กประเสริฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทับแสง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงอริสรา แหลมสวาท

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงชุติมา ต้นสำโรง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงภัคจิรา ประทุมวงค์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงชุติพร ลำพึงวร

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงทิพย์ภาพร บุญเลิศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีโสภา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงปณิตา ภานะวาร

๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายสรวิชญ์ เริมกุลชัย

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายพีรเดช เลิศคุณวุฒิ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายอัมรินทร์ กลินนุ้ย

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายชนันชัยต์ ศรีเสนา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายสิทธิชัย อินทร์เลือม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายอภิวิชญ์ นรมาตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงมีนกานต์ ลีแตง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงณิชาพร หอมแดง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงวีณา เกตุดิษฐ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงนิชา อินทรแพทย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงวริศรา อัปปะมะโต

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงกษิตินาถ แจ้งแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงวลัยพร โพธิเงิน

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงฐิติวรรณ เนตรแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา สุขม่วง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงศุภิสรา โพธิเงิน

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายภานุพงษ์ วรรณนิยม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายวิศรุต สว่างเกตุ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายสิรวิชญ์ สุขทวี

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายวรเมธ วรรณกี

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายปรเมศร์ ทับพร

๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงนันท์นิชา ธนเพิมพร

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงวีระนุช แก่นนาค

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงสุนิตา มหิเมือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงมัญชีรา จำปาศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงกุลธรา อินทแพทย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงธิญาดา เกิดเจตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงญาณภัทร เวชกิจ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงวิไล บุญมี

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงปนทิพย์ ภิรมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงสิริวิภา เจนหัตถ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงศรานีย์ ธนวรโชติภิรมย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงสุมินตรา อาภารนันทน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงพรทิวา ทองพา

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงศุภนุช บุญเรือง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายพีรพัฒน์ พิมดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายเทียนชัย ทองประดิษฐ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายวิทวัส หอมแดง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงณิชา อินทแพทย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงเมริษา แสงประทีป

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงกัลยา สุขอุดม

๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงบุตรธิดา เพ็ชรภู่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ฤทธิสิงห์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงอารยา เปงคอนสาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงพัศมนต์ แถมสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ ศรีจันทร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงสมัญญา มหาปราบ

๓๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงวรรณนิดา สายตัง

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงประทุมรัตน์ จิวนางนอง

๋

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงอนุสรา บุตรจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงจิราวรรณ ธรรมพร

๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา ผลประเสริฐ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายกฤษดา เนตรดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายภานุวัฒน์ สิทธิรัตน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายถิรนัย พุฒโฉมงาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายมินทดา หงษ์ภู

๒๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายเจษฎาพร แซ่อึง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงภาณุมาส ยาใบอ่อน

๑๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงศรีวิมล อิมดี

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงจุฑามาศ แย้มยิม

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายนิทัศนะ สกุลเรือง

๐๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายธนากร บุญพรม

๑๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายศรันย์ ไชยมานิตย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงอินธิรา เมฆวัฒนกุล

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายภูวดล แสงมะณี

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สิวท่าไม้

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงวิภารัตน์ เศรษฐวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงปรางทิพย์ นัยนิตย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๕๗
นายวิชัย บุญส่ง

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๕๘
นายกิตติพัฒน์ พยัฆมาศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๕๙
นายธนกร มีบุญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายกษิดิศ สายสว่าง

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายชลทิศ เชียงคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายศาสตรา ชาตรีนันท์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายสุธี แก้วภักดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายพงศภัค สีโหน

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายพัทธดนย์ ขินหนองจอก

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โกวิทยะวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายอินทัช พัฒนศิริศักดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายรัชชานนท์ มีบุญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายฆนาการ แสวงผล

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายอภิชาติ คุณประสพ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายปชาบดี เทียมกามา

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายภาธร กิงพะโยม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายนนทวรรษ กาญจนกาจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายรังศิมันต์ บุตสาทำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายจักรกฤษ ไตรพุฒิคุณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายกฤษฎา แท่นทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายปรีชา เอียมยิม

่ ้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๗๘
นางสาวปนทอง วันเพ็ญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงหทัย จะบุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ ปานประทีป

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงสร้อยเพชร วันเพ็ญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงศรัญญา จันทร์โภชา

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงธรรมรส ฉัว

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงธมนวรรณ เฮงพร้อม

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงธัญชนก ชาวท่าทราย

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงณัฐพร ตรีอินทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงปยะรัตน์ อร่ามสุวรรณกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงวิภาดา รุ่งอุทัยถาวรสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คุ้มทัพ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายธีรภัทร์ น้อยต้น

๑๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายอาทิตย์ ชุ่มแจ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงณัฐชา คงแสน

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงณัฐนรี ยะอารี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงธัญพร รัชตะสมบูรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงกัญญาภัค อ่อนแสง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุดใจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงอุบลวรรณา สระอุบล

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงเขมรินทร์ อ่าวสาคร

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงอริยา ตะพัง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงนภาพร ขาวดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงอรอุมา โพธิจันทร์

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงนิภาวัลย์ สองจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายพรพงศ์ ห้วยธาร

๑๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายวีรวัฒน์ พุ่มสุข

๒๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายธีรภัทร์ จุ้ยเจิม

๐๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงชนัชพร ภูมิพิบูลย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายณัฏฐพัฒน์ ประมงทรัพย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงอัญชิกา ศรีทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงชลิตา ลอยราษฎร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคมณี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันดาบ วัดโคกขาม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงปาณิศา พุ่มกัน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันดาบ วัดโคกขาม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงอภิวดี หล้าหลัง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันดาบ วัดโคกขาม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายธนวัฒน์ อิมเดชา

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงนำทิพย์ จันทร์คล้าย

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงลลิดา ลีเขียน

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชวดใจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
วัดโคกขาม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุยะวาป

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงณัฐชา ไหม่ทนะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายจิระศักดิ

์

ขาวพุ่ม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายเอกภพ เริมยินดี

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายสุภพงษ์ มักมะยม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายเพทาย แก้วสุดดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายศุภกิจ ศุภมณี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงจันทร์ฉาย ทองพยงค์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงวราวรรณ วรดูลย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงทิพวรรณ ดารา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงหทัยชนก ทองพยงค์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายประดิษฐ์ ม่วงรอด

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงเรมิตา ทองอุดม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายกฤติกร เกิดอยู่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายขวัญชัย คงทิพย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่แต้

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายตะวัน ไทยเขียว

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายถิรวุฒิ ปานศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗ / ๕๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายธิติวุฒิ บริบูรณ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายวรากร พันธ์แจ่ม

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายวฤทธิ

์

ศรีอ่อน
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายวิศวะ ศรีวิบูลย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายอนุชา มาไกล

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายอัษฎา น้อยเพิมพูล

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงนิอร จันทร์ท่าจีน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงพิมพ์พาดา เจตโพธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงโยษิตา ศรีภัคดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงสาธิตา บุญมา

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายณัฐพล ใจเด็จ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายธนภัทร บุญมีโชติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ กงพูน

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายธีระ อินใจธรรม

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายปริณทร ทองสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายพงศ์ภัก นาคจู

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กชายภูวดล วงษ์นอก

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

พงษ์พันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายอรัทยา จันทร์ทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงกิงกาณต์

่

วงศ์พานิชย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงขวัญฤดี ดังก้อง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงชาลิดา บุญเลิศ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงณัฐธันยา ปนแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงบุษบา สร้อยอำภา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงพริตา อายุเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงภูสุดา วิเศษวิสัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงสุนิชา อินกลับ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงสุพัชชา พรมนอก

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงสุวพัชร ศรีดาวเรือง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายโชคชัย วันโฉม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงเจนจิรา แก้วภิราส่วน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงภาวินี คำภิวัลย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงวาสินี ชูกูล

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายตนุภัทร ถมยา

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายธนบูลย์ เสวกจินดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘ / ๕๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายเลิศสุวัฒน์ สุวรรณภิรมย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายอัษฎาวุธ ใจสว่าง

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ทองประยูร

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงดุจฤทัย จันจุ้ย

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงเบญจพรรณ ปวงคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงแพรวพรรณ มวลประเสริฐ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงศุภาวรรณ ผลจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงศุภาวิดี เศลาอนันต์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายณัฐพล วงกลำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายนพรัตน์ เสือเหลือง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ดงสุริยัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงกรรภิรมย์ กิงแก้ว

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงเกศินี เอ๊ยศิริ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงจิดาภา ศรีจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงมนฑศร พรหมจรรย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงวีรยา จงกลรอด

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงสรัลพร โถแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อ้นเอียม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงอริสา จันทะกุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงกานติมา ยินดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงมินตรา อินบุดดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงศลินดา หอมทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงเสาวคนธ์ พิกุลรัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กชายวุฒธิสิทธิ

์

พันธุบาล
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ปนภิรมย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงอภิสรา ทางเณร

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายมีโชค กลมเกลียว

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๙๗
เด็กชายศิลา เย็นเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงสุทธิดา ครองเมืองแสน

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๖๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายนำโชค อิฐคลองครุ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเกาะ  

สค ๒๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายพสิษฐ์ สุขมัน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเกาะ  

สค ๒๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายภูริพัฒน์ สมประดิษฐ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเกาะ  

สค ๒๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงเมตาซินโซ -

๒๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเกาะ  

สค ๒๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงโตเชียงคาย -

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)
วัดเกาะ  

สค ๒๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงนุคาย -

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเกาะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงกมลพร พลารักษ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา หอมกลิน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงจิดาภา ภู่ระย้า

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

คงขำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายชัยธวัช มิตรทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงชไมพร แซ่เตียว

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายณัชพล มิตรทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงดวงพร ไทรทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงธนิสร เกอะประสิทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายธวัชชัย สุขมะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงนวศิริ อึงเจริญ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๑๖
เด็กชายนัฐชัย ชาวปากนำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายปภินวิทย์ ศรีวาระกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงปารวี รุ่งฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงปยะฉัตร ขุนทองจับ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงปยะดา แดงสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายปยะพงษ์ ชาวสมุทร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงพูมาละวิน -

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายภานุเดช กัณหาเรียง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายภาสกร ปานลำเลิศ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๒๕
เด็กชายภูวดล แก้วนำมิตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงมลธิชา ศรีเหรา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายรพีภัทร เตยต้น

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายรัฐภูมิ อินทรวิจิตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงวัฒนาพร คลังแสง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงวัศยา โตศักดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายวิรัลพัฒ แซ่อึง

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายศราวุต โตตามวงศ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายศักดิพล

์

-
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงสุกัญญา ชูทัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายอัฐพล วัดศรีทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายอิทธิ เงินเจือ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงเสาวณีย์ ขาวสม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงเสาวภา พร้อมปจจุ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายโกมินทร์ สะอาดศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายชวัลวิทย์ ชุมทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงภัทรดา หมอนเมือง

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายศุภเสกข์ โพธิสังวาล

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายขวัญชัย แพรกสมุทร

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายชวลิต ดีธงทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงวรนุช จินดาศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายศิวกร รองในเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายนัฐพงษ์ แก้วนำมิตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายพงศ์ปณต แก้วประดิษฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๔๙
นางสาวภัททิยา คงขำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๕๐
นางสาวรัตนีย์ บุญช่วย

๐๓/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๕๑
นางสาวธัญญรัศน์ วงศ์ทอง

๐๑/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายนภัสกร หงษ์กลิน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายวชิราวุฒ อุ่นสุด

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงเหมือนฝน เกียงไกรศร

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กชายณัฐพล หงส์ทับทิม

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายปฐมพงษ์ นามประยงศ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายพุฒิพงษ์ คุ้มผิวดำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๕๘
นายสมหมาย เหล่ากอดี

๐๓/๐๕/๒๕๐๐
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๕๙
นางสาวภทพร ชาวหญ้าแพรก

๐๑/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายรัฐนันท์ จันพิพัฒน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายสิทธิพล บุญจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงวาสนา ศรีสาคร

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายชุมพล นิลน้อย

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายปรเมนทร์ ม่วงจีบ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายบัณฑิต ด้วงนวม

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายอาว หงสา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงกมลพร ทุ่งลาด

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายวรรษมน วงศ์ตัง

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายเกริกชัย แซ่โค้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายนลทวัฒน์ แจ้งกระจ่าง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ทรัพย์เมือง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงสุชาดา รุจิกุลวัฒน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายณัฐฐวุฒิ เรียบมนตรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๗๔
นายบูรพา ครองยศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๓๗๕
นายสิทธิพล อู๋เวียงคอย

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๗๖
นางสาวธีรยา มะลิวัลย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๗๗
นางสาวหฤทัย วงษ์จินดา

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๗๘
นายอภิวัฒน์ ชาวไร่อ้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายกิตติภพ เทียนเพิมพูล

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมบูรณ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายกฤษณะ แก่นแดง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงณัฐริกา เข็มทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงธัญญาเรศ ทองเจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายธีรภัทร์ แย้มขยาย

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายปุญญพัฒน์ ทองเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายปุณยวีร์ วรรณะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงพรนภัส พลายทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงภัทรวดี พงศาสริกุล

๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายภูริ ยิมดี

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงมณฑิตา สวนจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงวรรณษา พึงพร

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายสนธยา สงวนเกียรติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงอรพินทร์ ช่างตกแต่ง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายเอย -

๑๙/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงวาสนา มึกขุดทด

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงชืนกมล

่

คลังเจริญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายทักษ์ดนัย กำลังยาน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงทิพย์ บุญแสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายนิธิศ ไชยชิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงปรางฉัตร ใจเอือ

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายวรวุฒิ อักษร

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงสโรชา ขันทองดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายอภิรักษ์ บุญรอด

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายฉัตรชัย ยศวิไล

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พิลาคุณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สุคนธ์เจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายณัฐิวุฒิ เอียมศิริ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายตนุภัทร กล่อมสมร

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายทีรภัทร์ แซ่เตียว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ โพธิมี

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายปริญ มีใหญ่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายพรชัย กาฬปกษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงพรนิภา เนียมหอม

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายภัทรกร ขนุนทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงมลฤดี ยิมน้อย

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายยศวริศ หอมทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงวิภารัตน์ นิมน้อย

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงศุภิสรา เทศปญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงสาวิตรี อิมเพิมสุข

่ ่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ คงสว่าง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายอนุพงศ์ พลายรักษา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายณัฐพล ยงประพันธ์กุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายเจนณรงค์ โสภณวิมลกิจ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายจักรวาล พวงน้อย

๐๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายณัฐพล เต่าแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายภาคิน สิริวัณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายตรีวิทย์ งามประเสริฐ

๑๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายจักรพันธ์ ทองพิน

๐๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ศรีโพธิทอง

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงณัฐกมล กรรณิกา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงมินตรา ปาไม้ทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงอรพรรณ สืบแย้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงเพชรไพลิน ตรวจมรรคา

๐๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงวันนิสา โสภา

๐๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงแพรวา เกตุวัน

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงจุฑามาศ จงเจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงปฐพี จอนใจตรง

๐๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงกนกพร พวงระย้า

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงวีรยา อดิษภาส

๐๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายธีรภัทร์ ชวนประโคน

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายวรินธร บุญฤทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายธีรพงษ์ สว่างแจ้ง

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายทิวัตถ์ บุตรงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายสรนันท์ ดุสฎี

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓ / ๕๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายเอกปรวีย์ ฤกษ์ดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายพุฒิชัย พลไธสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายโยนา ไม่มีชือสกุล

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายธีรัช ดียิง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายพิทยาธร นครวรรณ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายซอ -

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๕๑
นายมินเทดา -

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ด้วงทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงเมตตารัตน์ ใจบุญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงเมธาวี แก่นแดง

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงนฤมล สมบูรณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงมนธิดา ฟุงขจาย

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงเกศศิริ อุดม

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงญาณิกา เอ้สมนึก

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงสิรีธร รักพรมงคล

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงสุดาทิพย์ โชควิชัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงดาว -

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๖๒
นางสาวนีลาวิน -

๐๕/๐๙/๒๕๓๘

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงมีนา -

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงจูน -

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงอัญชิสา พึงพร

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงขวัญจิรา วงศาวิเศษ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายพัชรพงษ์ โพธิสาฮาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายศรัณยู เปยเยีย

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงวรพร สร้อยอำภา

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๗๐
นางสาวราชีดา -

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายณัชชา จิวพรม

๋

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

วัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กชายภคิน เลิศละออรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
วัดสามัคคีศรัทธาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายธารดล พรมศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
วัดสามัคคีศรัทธาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กชายสุทธิพจน์ อรรถกำธร

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
วัดสามัคคีศรัทธาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายซันอู้ (พม่า)

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
วัดสามัคคีศรัทธาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายวานน (มอญ)

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
วัดสามัคคีศรัทธาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงภคพร แก้วเกตุ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
วัดสามัคคีศรัทธาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ขวัญอยู่เย็น

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
วัดสามัคคีศรัทธาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงธนพร โพธิสาร

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
วัดสามัคคีศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงพิชชา เนือจันทา

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
วัดสามัคคีศรัทธาราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงกัลนิกา สุริวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงชลธิชา วิรัชกุล

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ร้อยอำแพง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ช่วยรอด

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายธนธรณ์ ต้นสำโรง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงธนพัต พละกิจ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงธนิดา ศรีนิเวศน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงธารารัตน์ วงษ์โปร่ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายธีรตา อาญาเมือง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายธีรภัทร สำเภาทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงปรัชญานันท์ ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน เข็มต้น

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงพัชนิดา เอียมสะอาด

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงพัชรนันท์ พูลศิริ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงพัชริดา ต้นโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงพัชรี สาลี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายวายุ สุขสาคร

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงศิริกาญดา ชมพนันทน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงศิริตรา บุญหนุน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงสิริยากร สุขศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วนิล

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงสุทธิกานต์ จุงาม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายเกรียงไกร จันทะนา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงเกวลิน พุกพิลา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๐๕
นางสาวนุตประวีณ์ เบาเนิด

้

๑๖/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๐๖
นางสาวลัดดาภรณ์ ฤกษ์ดี

๐๓/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๐๗
นางสาวสุนันท์ พูลสมุทร

๑๕/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๐๘
นางกันทิมา ปนดี

๐๓/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงกุลนภัส พุกพิลา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แดงพรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงนภัสรา สีทองสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงโชติรส สุขสังข์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายพงศธร พูลดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๑๔
นางสาวเสาวรส แสงเงิน

๑๘/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๕๑๕
นางสาวสุกัญญา ภิรมย์

๐๑/๐๔/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงชราลัย ธรรมสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๑๗
นายวรวรรธน์ แปนแย้ม

๓๑/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงคำอิน ตะย้อย

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงณัฐพร ไทรเกตุ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงพรทิพย์ จันทร์สว่าง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ เครืออยู่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายพัสกร ลิมทึง

่ ้

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ แซ่ตัง

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงภัทราพร เกตุบุญลือ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายศุภกิต บุญจำภู

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงสมใจ รักอยู่ประเสริฐ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงอลิสรา เจือจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายเจนณรงค์ ไทรเกต

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๕๙/๐๕๒๙
นางเกษร สุทธิ

๑๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๕๙/๐๕๓๐
นางสาวสุวรรณา โคตุเคน

๒๐/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงกาญจนวัฒน์

มะลิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงกุลธิดา ชืนอร่าม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงจิดาภา โฉมพัตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงจินทกานต์ เรียมศร

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายจุลจักร จาดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงชนาภา เตชะศุภกิตติ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงชนิตา อารีรักษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงชุติมณฑน์ บุญชืน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายทักษ์ดนัย เอียมจำนงค์

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายธัญพจน์ แหยมไกรทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงนันท์นภัส เทพนวล

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงนิรมล เพ็งภู่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงนิศาชล สินธพทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายบรรพต แต้อุ้ย

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงปทิตตา คำฟก

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายปรัตถกร ฟองคำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายปริญญา ทองหยอด

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายปวรุตม์ รุ่งเรือง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายปวิชญา นกุลพจน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงปวีณา แซ่อึง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายพงศกร ต้นสำโรง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ถมยาแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงพัชราวดี อยู่เสงียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงพิรดา เสือคำรณ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายภูนิพัฒน์ ครหาญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายมงคล กาญจนสุวพร

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงมณฑิรา พันธุ์ฟก

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงมนฑกาญ วงษ์พะเนา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายมนตรี เกือกุลวงษ์

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ พูลสวัสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายลัทธพล ดาคำพิเศษ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายวงศกร ฟองคำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงวนิดา คำฉำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายวรวิช สำเภาทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงวันวิสา โอดจีบ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงวาสนา ต่างด้าว

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงวิจิตรา ปานาโท

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายวิทวัส ศรีนวลจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงวิมาลา ปานาโท

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ สีสุข

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายศุภฤกษ์ เขียวกะแล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายสรศักดิ

์

วสุนธราเฮงกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายสราวุฒิ พรมชาติ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงสุชาดา สำเภาทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงสุรภา ปานนุ่ม

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายสุเทพ อินทรจินดา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายอภิวัตน์ จุฬามณีรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงอรทัย แซ่เอีย

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงอาริสา ทอมุด

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายเกียรติชัย บุญทะสิม

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงเจนจิรา สนทนาวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายเมาทวย ต่างด้าว

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๘๓
นายสมชาย ทับไกร

๒๓/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๖๕๙/๐๕๘๔
นางสาวกนกวรรณ กุมผัน

๐๗/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายนาย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๕๙/๐๕๘๖
นางสาวลภัสรดา จันทร์ผดุง

๒๓/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายศักดิรินทร์

์

สีวัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายรัตน์ชานนท์ พูลเสมอ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายสรศักดิ

์

วงศ์สมุทร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีวิริยรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายมินธาดา จันทร์กระจ่าง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงกฤตยา คุณสี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงเกตุสุดาพร ไชยรักษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงพิชญา คลังกำเหนิด

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงวิฬมล นาคคุ้ม

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กรุดสุข

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายจิรายุ เฟองขจร

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายธนพล เกาเล็ก

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงกันติชา ประเสริฐชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงณัฐธีรา นพคุณ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงบัณฑิตา บัวผัน

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงปณิดา แก้วอุดม

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงเพชรลดา ด้วงใหญ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงยุพเรส สมีแจ้ง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงวาธิชา มูลสุวรรณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงวีสวัส ฉำมิงขวัญ

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงสุภาพร พุกนิลฉาย

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายจริวัฒน์ แซ่เตีย

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ จันธิมา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายสรวิศ จันทร์กระจ่าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงจุฑามาส เจือไทย

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงณิชา บุญเรือง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงธนพร ไชยสา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงรุ่งนภา สิงขรณ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงสิริวิมล แซ่ลี

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายกชมน บุญจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายกษิดิเดช

์

ศรีนิเวศน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายธนนันท์ ศรหุนะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายบวรลักษณ์ ผุดผ่องใส

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายภาคภูมิ เกอะประสิทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายภาณุพัฒน์ แซ่เอีย

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงญานิศา ศรีงามผ่อง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงดารณี เกรียงพานิชย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กหญิงภาพิมล นิลน้อย

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงวาสิตา แซ่พัว

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงอภัสรา ยอดงาม

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายกิตติภพ เฉลิมลอย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายธนกร บุญพิทักษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายพัทธนันท์ จิตต์เปราะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายศศกรณ์ แสงเรืองรอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงนิลมณี จันทร์เผือก

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงประภัสสร มีทรัพย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงปวีณา เจริญวงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ จันคณา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงโสภิตา ศาลิคุปต

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายคณานนท์ ยืนชีวิต

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายอนุวัฒน์ ผดุงเวียง

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงกวินธิดา ปอนสำโรง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงขนิษฐา แผ่นศิลา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ คำจ๊ะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงณัฐณิชา มโหฬาร

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงณิรัชฌา คำมาก

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงนิตยา ปญญารัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงพรพิมล บำรุงเอือ

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงพิชชา อ้นชาวนา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงลลิดา มาลาศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงวณิดา อ่อนศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงสุชานันท์ ชนะชัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงอนิญชนา นันจันที

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงอารยา พยัคคา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายธรรมนูญ อำอำไพ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายพสธร มณีจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ เรืองแสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงกุลธิดา มัคเจริญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงจุฬารัตน์ นำภา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงพรทิพย์ ทรงสุวรรณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงพรรณพษา ฉิมพาลี

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงภัทรพรรณ ดีชอบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงสุกัญญา ประดับโกเมน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงอินทิรา พึงสุดใจ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายธีรธรรม แผ่นคำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายสุรชัย พูลเสมอ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายอนุวัฒน์ บุญศิล

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงวิภาดา จันเทศ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ประพันธเทวา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายชนะภัย แสงสุวรรณ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายนนท์ปวิช ยานเวช

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายรณกฤต จันทร์เติม

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายสิรวิชญ์ สาแหรกทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงณัฐชา สงเดช

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงสุธิษา พึงสุนทร

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงอิศริยา สาสนอำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายอนุวัฒน์ ระวิโชติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงณัฐชยา ชูชีพ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงธนพร วิเศษการ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงปยวรรณ ตันวิเชียร

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงอรพิมล ผลเกิด

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายเอกชัย

แพร่ไพศาลภูบาล
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายศักดิชัย

์

มดขุนทด
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายธนพล ชอบประดู่

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายธนรัฐ ตรีสันติสุขกุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายจักรินทร์ นัยวิภาค

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายรพีภัทร ฉิมขันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงอุไรวรรณ โชติพรมราช

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงภณิดา พลายบัว

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงรุจิรดา สาบุตร

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงอาริษา พอกพูน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายณัฐชนัน หลี

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายจักรพงษ์ นามวงศ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๐ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายณัฐนันท์ สุโพธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงปยาพัชร ชาวนาตรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบุญวงษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายจีรศักดิ

์

หาญยิง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายพงษ์พัฒน์ คงยิงหาญ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงมาลินี ต๊กควรเฮง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายกิตติกวิน ปนเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงประภาศรี น่วมนิม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงฟา จันทร์สัมฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ ข้นคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ม่วงพรม

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงนริศรา สายนำผึง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงศิริกาญจน์ แก้วกำเนิด

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงนันทวัน บุญรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงบุญธิดา กล้าแข็ง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงอรพรรณ ขาวพุ่ม

๐๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ คำเรือง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายกษมา ด้วงปล้อง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองใบอ่อน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายนลธวัช เสือเดช

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงประภาพร บุนระสิงห์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายปยะ นวลจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายพรประเสริฐ รัตนทิพย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายนิพิฐพนธ์ นันแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงกุลนิดา คงบัณฑิตย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงปยพร อินทรสิงห์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายนิวัฒน์ ยังยืน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายจิรชัย เย็นใจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายภานุทัศน์ แซ่เจ็ง

๒๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงสุทัตตา อาจธัญกรณ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงปยะภา อินทรสิงห์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงทิวาภรณ์ แซ่เล้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๖๕๙/๐๗๒๒
นางพิสมัย ตาคม

๑๒/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๒๓
นางนฤมล ประหยัดทรัพย์

๑๐/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๒๔
นางสาวสุภาวดี พรมราช

๒๖/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๑ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๗๒๕
นางวนิดา ชาวนำวน

๑๓/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๒๖
นายพชิระวัสส์ ศิวะโสภา

๑๐/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๒๗
นางพัชรินทร์ จันทร์เต็ม

๐๕/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๒๘
นางสาวพัชรี วงษ์เบ้า

๑๑/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๒๙
นายกฤษฎ์พงษ์ เจริญทรัพย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๓๐
นายกิตติศักดิ

์

ดวงอินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๓๑
นายภูริณัฐ เรียงแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๓๒
นายยศวรรธน์ แจทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๓๓
นายอิทธิพล เรียนรมย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๓๔
นางสาววราลี จันทคิรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๓๕
นางสาวสุชาดา นันภักดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๓๖
นายณัฐนนท์ นิกรถา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๓๗
นายพีระพงษ์ ลุ้งใหญ่

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายพัทธพล ชังจินดา

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๓๙
นางสาวภารดี อิมอำไภย

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๔๐
นางสาวจิราวรรณ รูปคุ้ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๔๑
นายภิญโญ เศรษฐีสมบัติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๔๒
นายจักรกฤษณ์ จันทิมาต

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๔๓
นางสาวชนานันท์ กมลคติกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๔๔
นางสาวธัญรดี หุรินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๔๕
นางสาวพิสินี ใจบุญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ นิลจุลกะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงปรียาภรณ์ คำมาตย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๔๘
นายธนดล แซ่เตีย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๔๙
นายธนากร ศิลาวารินทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๕๐
นายพงศกร เจริญสุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๕๑
นางสาวปยานุช ขันบุตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๕๒
นายธรรมรักษ์ ปรีกมล

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายวัฒนา สุภาษร

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลพัก

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงกัลยาณัฐ กลินเอียม

่ ่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงพรชิตา แสงกุรัง

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงลตรี เพ็ชรอำไพ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงวรัญญา ปราบนอก

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงศิริลักณ์ เวียงอินทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๒ / ๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงสิริญา เทียงนา

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายถิรวุฒิ ไทรพวงแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายวุฒิชัย ชัยวิลาศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายอัครวินท์ โสภาเพชร

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สานอก

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงวรรณนิสา คุ้มทรัพย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เทียมซือ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงอารีญา ทิมจ้อย

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายกัญจน์ ทรัพย์พร้อม

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อันทชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายชิษณุชา สายจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายธิเบต พรมสว่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายธีรวัฒน์ ญาติปลืม

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายนนทกานต์ เพชรอินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงชลธิชา พรวัฒนา

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงณัฐมล กุณฑีทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงพรรณทิวา ไชยต้นเทือก

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายธนากร อินทร์เสน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายนิรัช หารสาร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายมานุวัตร พุทกัน

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายลาภิน แก้วเวียง

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายสุวิทย์ เหลือสง่า

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

โพธิศรี

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายอาทิตย์ มีพร้อมไพบูลย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๘๔
นางสาววัชรินทร์ สดคมขำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงอัญชลี สุขสมบัติ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงญาดา พีพานิช

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงดาราวดี วิลัยขาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงธีนรัตน์ ธีระบุตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงลลิดา ฤทธิเดช

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงศุภาวรรณ สิงห์พรม

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงอรัญญา บุปผา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๙๒
นายปฏิพล วรกิจรุ่งเรือง

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายพิษณุ จันทาพูน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายภานุเดช เนืองมัจฉา

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๓ / ๕๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ พรมสนาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงศภพิชญ์ สว่างแจ้ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทะนันท์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงอินทิรา คำน้อม

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายกิตติพงศ์ ทาทำนุ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายตนุภัทร อ้ายเตรียม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายนันทกร แต้มมณี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายเมธัส ศรีโชละ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายวิชญ์พล วรรณวงษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายศักดิดา

์

บังเกิด
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายสุธิราช รอดพันธุ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายอนวัช อยู่คล้อย

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายธนากร สัมปญนัง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๐๘ เด็กชายกฤษณะกัญจน์
ไสลเพชร

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงดวงกมล ชูแสง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายปฏิภาค วรรณทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายปรเมศ โภคา

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงพนิตพร อินทะปญญา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงพันธ์นิพา บุตตะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงวรนุช เขมสิริกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงวันวิสา สิทธิสังข์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ พิบูลชัยวัฒน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายศรายุธ จันทะกล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายศราวุธ ตังตระกูล

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายสมพงษ์ ทองเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายสุขสันต์ นันตา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ด้วงจันโท

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงสุภัสสร บุญรอด

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายอนวัฒน์ ชะรินรัมย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงอัจฉรา แวงน้อย

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายอานนท์ นามณฑา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงเกตุวาริน จิตรโสภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายเจษฎาพร พิมพ์อุบล

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงกุลจิรา ยาวรัมย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงธัญธิวรรณ กองอุ่น

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๔ / ๕๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายนครินทร์ เทียงธรรม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงปญญาพร แสนศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงพรทิพย์ สาระกิจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงพิมพ์ดาว ศรีจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงวาวลี ตามาสี

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายอดุลยฤทธิ

์

ไชยพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงอนงค์พร ลำปน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายอภิเชษฐ์ เทพคุ้ม

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงอริศรา จุติกรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๓๙
นายไกรวิชญ์ มาชม

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๔๐
นายจุติพงศ์ คำอ้อ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงธนภรณ์ สุ่มผง

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๔๒
นายบูรพล อินจุ้มสาย

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายรัตนโชติ สวนดง

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายรัตนโชค แก้วโภคา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายมานพ พลายทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายธีรชาติ ด้วงปน

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายวีรพงศ์ ฉลาดทำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายบาส ชาวพม่า

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายชนัญชัย กาฬสินธุ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายสรยุทธ หมีเงิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายอุดมศักดิ

์

สุขรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายปฐมพร ศรีอันยู้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายธนรัตน์ แสวงชัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายมานิตย์ ชูบรรจง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงเปวิกา ฤกษ์ใหม่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงสุกัญญา โพธิพันเกิด

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงจันทร์สิริ ผ่องสวน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงสุวนันท์ สวัสดิทองคำ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงกิตติยา วรไกราช

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์หอม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงธีรนันท์ มะลิวงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายตวงทรัพย์ แจ่มกระจ่าง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายรเมศ สิงคำหาร

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายเศรษฐพงศ์ พวงสมบัติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๕ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายสมชัย ศรีจาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายอธิศักดิ

์

วารียันต์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายรัชชานนท์ พิมเภา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายกวี แสงสว่าง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายพรทวี สุขลิม

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายธีระพล พิมพ์ทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายพิทยา ใจชุ่ม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หลิว

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงณัฐพร ฉิมมา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงธนพร ปอมหาธรรมกิจ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ แย้มทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงอรปรียา ภาพฉิมพลี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงณัฐวดี สร้อยทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงธนพร หงสาวดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงปรียานุช สิงหา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงกิตติยา คุ้มโภคา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงสุชาดา หมีเงิน

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๖๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายธนากร บุญเกิด

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายจักรภัทร ติงภูเขียว

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายปพน ภูริมนาค

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายเป บินโตโก

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายสุรทิน จันทคราม

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายอนันต์ ยืนยาว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายธนาโชค บุญมาก

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายสันติภาพ พิมพ์ทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงจิราพร เถือนเมือง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงวิริยา ไทยเจริญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงภารดี โพธิชาลี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายเทพทัต ชมชืน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายพิชชากร แซ่ลิม

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายสุธีร์ หมีเงิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายสุวิทย์ วรไกรราช

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายมงคลชัย เตโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายพีระภัทร เทพเทียน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงกล้า
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายสิทธิชัย ภูเยียมจิตร์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงจิดาภา มหามิตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงวรัญญา นุ่มเจริญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สอนเทศ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงชลธิชา เสือคง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงเขมวิกา อินเอียม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงศิริวรรณ รัตนสิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงนิชานาถ วันเนตร

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายอัตชณพล หมีเงิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงนันทิพร ปนทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ผาชัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงกัญญา ตามไทยสงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายนันทวุฒิ บุญส่ง

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงปาริฉัตร โยธา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงตันหยง พวงสมบัติ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายสมรักษ์ แสนเดช

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายนรินทร์ พันดวงชืน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายภาคิน ขันบรรจง

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงฉันทิศา ผลจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงมุกธิดา เข็มทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายศุภกร นิลมณี

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายชัชวาล จุ้ยไทย

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายณัฐพงษ์ มิงนอก

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายณัฐพล อันพิทักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายพงษ์เพชร อาทร

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายยุทธนา คชแพทย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายราชย์เศรษฐ์ วิเศษสิงห์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายวีระพล แย้มมูล

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงพรรณภษา จันสำอาง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๒๙
นางสาวนวลนภา อินเอียม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงปยะนุช กำลังมาก

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา วงษา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๓๒
นางสาวชลธี ตาระพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายณัฐพงษ์ เมืองธามพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เผือกเทศ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายวีรพล ชาวไร่อ้อย

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงวราพร กรังพานิช

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงณัฐมน ลุนนา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงภัทรวดี เนตรสุวรรณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงการบุหนิง ประจักรสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายสราวุฒิ เย็นเจริญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากบ่อ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายธนกฤต ละครพล

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากบ่อ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายยศภัทร เรืองสมศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากบ่อ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงพรทิพย์ ชุ่มตระครุ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากบ่อ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงอร ไม่มีนามสกุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากบ่อ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๔๕
นายพีรพัฒน์ สวัสดี

๒๒/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดปากบ่อ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๔๖
นางสาวนิมนวล

่

ศิริจันทร์เพ็ญ
๑๖/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดปากบ่อ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๔๗
นางสาวบุหลัน จุลทะกอง

๒๘/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดปากบ่อ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๔๘
นางสาวสุภาภรณ์ ศิลปะ

๑๖/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดปากบ่อ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๔๙
นางจิตรา ธนวัฒน์ปญญา

๒๒/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดปากบ่อ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายปฏิภาณ พุทธา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มสำนึก

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงชุติรัตน์ คำทองหลาง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ คุ้มแผน

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงอาทิติญา ทองเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงนิศารัตน์ นุชน้อย

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๖๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตัชชนานุสรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร เรือนมินทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ผู้ผึง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายคทาวุธ เดชไชย

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงจินตนา บุญไทย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายชาญวิทย์ อาจโนนลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงณัฐมล จันทะชาลี

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายตะวันฉาย ธรรมนาวาสน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายทัตธน จินดาวา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายธนาวุฒิ อุตสาหะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายธนิกกร อัศวกาญจน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายพงศภัค ไกรรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงพิมลรัตน์ อาจโนนลา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายพีรพัฒน์ พือสันเทียะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงภัทรสุดา ก้าวหน้ามันคง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงภัทราพร เซิบรัมย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงมัลลิกา จดน้อม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงยุวรรณดา ศรีธวัช

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงวิมลวรรณ พึงสุข

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายสันติชัย พูลสวัสดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงสิรินญา ทิตะพัฒน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายสุดเขตต์ วรรณชนะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงสุธาทิพย์ โพธิแย้ม

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายสุรพงษ์ เขียวคำรพ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงอรอุมา แก้วบางทราย

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๘๑
นายอาทิตย์ รักษาสมบัติดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงเด่นนภา ยาสาธร

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๘๓
นางวันเพ็ญ กานดา

๒๘/๑๒/๒๕๐๕
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๘๔
นางสาวพรรณี สังข์ทองงาม

๒๓/๑๒/๒๕๐๗
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๘๕
นายชัยรัตน์ ศรช่วย

๑๙/๐๓/๒๕๑๔
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๘๖
นางสาวอรอุมา นามคุณ

๑๒/๐๙/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๘๗
นางสาวทิพวรรณ จันทรา

๑๔/๑๐/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายภานุวัฒน์ นามณี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงปญาพร ฟกสุวรรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงภัทรศยา โกสุม

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงสุมินตรา เนียมสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายธนชัย บ่วงศิริ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงสรัลพร แสงคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ศรีประเสริฐ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงปณฑภัทร ทับต่อม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงพีรดา เทศปลืม

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงเบญจมาศ เต๋งสมุทร

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ เชียงพันธ์มี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงกนกพร อินสว่าง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายพลพล มันมาก

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายภาณุกรณ์ บุญพลบ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงณัฐนิชา ปานแดง

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงศรัณย์พร วรดูลย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงศุภัคตรี ศรีโหร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงอทิตยา จันทร

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงอรสา คิดนุนาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงอารียา น้อยภู่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายธีรพงศ์ คะมิ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายภคพล แสงสว่าง

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายรักษ์สิทธิ

์

เหลืองขมิน

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงพรพิมล ทัดมาลี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงวิภารัตน์ ศรีรูป

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงวีรยา วงษ์ไล

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายพลวัต นาคขำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงสุธาสินี เวชกามา

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ได้ลาภ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายสมพงษ์ แซ่ลิว

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงพรสุดา ทองรัก

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงรัตติยา กิมจือ

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงสุธิตา ตรีไชย

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายภูริณัฐ ศรีไตรรัตน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงนรินทิพย์ สวนแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงพัชรพร วงศ์แสงน้อย

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงวศินี โอสถ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงนัณธภรณ์ ภู่เปยม

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายธนานุภัทร รอดปาน

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา คุณพรรณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงธัญรัตน์ โถแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงณฤดี ทรัพย์มณี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงสุจิตรา ลำลอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงอมราพร มะขามหอม

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายปรเมษฐ์ ขันทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงเมธาวี นนสุภี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร วัดบัณฑูรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงอริศรา รอดดารา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร วัดบัณฑูรสิงห์  

สค ๒๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงธิดาเทพ ครุฑธา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ วัดบางนำวน  

สค ๒๖๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงเหว -

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๖๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงพรรณพัชร มันคง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองซือ

่

วัดประสาทสามัคคีธรรม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงพิชามญธุ์ ทองชิว

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองซือ

่

วัดประสาทสามัคคีธรรม

 

สค ๒๖๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายเปา -

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายพรธุลี เบ้าคำผุย

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงนำทิพย์ เฉยเอียม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงศรัญญา ศรีวงษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงกานต์สิรี แซ่อึง

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายวงเพชร ไชยจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

วัดนาโคก  

สค ๒๖๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายภูริภัทร ปานนาผล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

วัดนาโคก  

สค ๒๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายธีรภัทร นำพระทัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

วัดนาโคก  

สค ๒๖๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายชวัช วงษ์วรรณ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
วัดนาโคก  

สค ๒๖๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงบุศราพร เพ็ญสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
วัดนาโคก  

สค ๒๖๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงกมลวรรณ ศิริทรัพย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

วัดนาโคก  

สค ๒๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงธัญญเรศ แดงประดิษฐ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

วัดนาโคก  

สค ๒๖๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงพัชรลักษณ์ พ่วงเรือ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
วัดนาโคก  

สค ๒๖๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงพิมพ์นารา กรังทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

วัดนาโคก  

สค ๒๖๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายพรเทพ นาคทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงจิรภัทร จินดารักษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงวัลภา เขียวโพธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงประภัสสร แก้วพิจิตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงเปรมยุดา งัวสมบรูณ์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายมนตรี สมส่วน

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายธนดล นาคทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายศุภฤกษ์ นิลเลียม

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงภัทรวดี พุ่มยงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงกุลณัฐ จันทรติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงภิรดา ดีรักษา

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายสุรสิน พรมงาม

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายกฤษฏา แสงกลับ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายปรัชญา สุดสันเทียะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงปาริชาติ ปนเเก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงพรนภา อิสระฉันท์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงปนัดดา เภาพิน

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงฐาปนี เภาพิน

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงอรอุมา ชูกร

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงอริสรา อินทรไกร

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายนัทฐกานต์ พุ่มสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายวีระชัย เอียวพันธ์

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายจักรกฤษ อ่วมเจริญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายสิทธิชัย เเสนใจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีพรม

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงนันทวรรณ คชาไพร

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงอารียา พุ่มพร

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงเสาวรัตน์ อังหุน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงสิริธร ตรงมา

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงพิชชาพร พระสุวรรณ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงกฤษณา แสงกลับ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงภัทรวรรณ งัวสมบรูณ์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายชัยยุทธ แก้วทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายธนกร ชืนชม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายก้องภพ พุ่มอำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายชงฆ มารุ่งเรือง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงชนม์ชนก จันเพ็ชร

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายชนะชัย ฉิมขันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายชัยชนะ เพ็ชรน้อย

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายญาณวุฒิ โพธิศรี

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงญาดา มูระวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงฑิตยา สุวรรณนุช

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงณัชชา ดวงดาว

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงณัฐธิดา โฉมศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงณัฐนรี เสาชัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงทิพรัตน์ ฤกษ์เจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเจริญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายธนากร วลีศักดิชัยนันท์

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ โกษาฝน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายธีรเดช สนันก้อง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายธีลักษณ์ ทองเรือง

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงนริศรา ดวงเด่น

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงนิสารัตน์ ปานคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงปทมวรรณ มีศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงปยารัตน์ มะโนรักษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงฝน สำพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ศรีเรือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงภาคินี กลมกล่อม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงมานิตา ภูเฮีย
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงยอดตะวัน บุญพา
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงรติศา แก้วมณี
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายรัชภูมิ จันทกลัด
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายวรเมธ ทวีชาติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงวันวิสา แตงสีนวล
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงศิรพรรณ แก้วนิล
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายศิริวัฒน์ สระศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายศิวกร สุทัศนีย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงสุดาพร เอียมแทน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงสุธินันท์ ศรีเหรา
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงสุพัตรา คำสิงห์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายสุรเดช พูลทวี
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายสุรเดช สาระพงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงอารียา พฤกชาติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายเกียรติพล สวนทรัพย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๒๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปะนัดตะเถ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงเมธิณี แกมนิรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศิริคำสิงห์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายกรวิชญ์ มนัส
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายกษมา สุขรมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายธนพัตร์ สนันนารี

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงปวัณรัต ทองโคตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงพัชราพร ไขกัณหา
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงพัชสุดา กุตาวัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายพัฒนพงษ์ นามแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงภัทราวดี แก้วภูมิแห่
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงรติรส ชำนาญภักดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๔๐
นางสาวรัตนาวดี เลาติเจริญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายวชิระ สถิตบุญวิมล
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงวนิดา ขาวรามัญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงวนิดา รุ่งเรือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์ วีระสอน
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๓ / ๕๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงวีรยา รักธัญญการณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๔๖

นางสาวสาวิตตรี เห็มวิจิตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๔๗

นายอนุกูล แสงส่ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๔๘
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ อินทลักษณ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายอัษฎายุธ คำใฮ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายอาทิตย์ เสวันนา

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ กรรไกรภัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๕๒

นางสาวกมลพรรณ พึงด้วง

่

๑๕/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๕๓

นางสาวกฤตินี เงินสมบัติ
๐๖/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๕๔

นางสาวอัจฉริยา หยองเอ่น
๑๔/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๕๕

นางสาววลัยรัตน์ ลุนนี
๐๗/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงพรณัฐชา ครุฑธา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร

วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงสุภาพร แสนสุรีย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร

วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงอกแว่น สมสร้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร

วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงแปงฝุน ชูรัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร

วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงแพทอง ขุมเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๑๖๑

นายธนากร จิระภคดิลก
๑๘/๐๕/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร

วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๑๖๒

นางอารยา ปนชัย
๐๖/๑๒/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร

วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๑๖๓

นางสาวศริภา ผกาหวน
๐๒/๑๒/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร

วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๑๖๔

นายมนศักดิ

์

อยู่วงษ์อัน

๋

๓๑/๐๘/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๑๖๕

นางสาวณัฐพร ด้วงคำสี
๐๓/๐๘/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร

วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงซารีต้า ปรากาซ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๑๖๗

นางสาวนิภา ศรีทองคำ
๒๒/๐๘/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๖๘

นางสาวเย็นจิตร ทิพมาตร
๒๐/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๖๙

นางสาวศิรินันท์ ชูสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๑๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายพิพัฒน์ ทรัพย์เย็น

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายภูริภัทร ตังธรรมสุนทร

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงธีรดา แหวนวงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงมนัญชยา น้อยเจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายยุทธร ก่อธรรมเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงลักขณา สมประสงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายมนัสวี กาฬภักดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๗๗
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ บาลศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๗๘
เด็กหญิงพิมพ์พลอย บาลศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงลัลล์ลลิล อาษา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๔ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แพรทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงชาลิสา อินทรหัส
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงณัฐชฎา เขียวเจริญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงดวงวิพร พรมสอน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงธนิกา ภู่เพชร
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงอังสุมา ศิริกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๘๖
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร

การะเกตุ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงภัทรพร คำจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงสิริโสภา มณฑาทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงอารียา เลยไธสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงชลิดา มากพิชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายวุฒิชัย คิดสำโรง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงพุทธชาด ภู่ศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ จัดงูเหลือม
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ แม้นเลิศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงสุวรรณา ชุมรักษา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงปวีณา แก้วปูวัฒน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงเอมมิกา คำทองเขียว
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงสิรินดา พรมแพน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายกิตตินันท์ อกอุ่น
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายคฑา แสงเผือก

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชา กลันบุศย์

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงทิพย์สุดา อุตะมะโยธิน

๐๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงเปมิกา สุขจิตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ฉายวัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงจิรนันท์ ผลวัฒนะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ มาตรศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงมณฑพร สุขสมบูรณ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๐๘
นางสาวธมลวรรณ เสมอจิต

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ โตค้างพลู

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๑๐
นางสาววสุรัตน์ บุญบำเรอ

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๑๑

นางสาวสุทธิกมล หนองเหล็ก
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๑๒

นางสาวอุมาพร สรวงท่าไม้
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๑๓ นางสาวเธียรธรรมรัตน์
หิงสาลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๑๔

นางสาวพิมพ์ลภัส นันแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๒๑๕

นางสาวชนกานต์ สายทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๑๖

นางสาวนพเก้า ฉายนพมณีนิล
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงนภัสสร เฉิดสนิท
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๑๘

นางสาวกิตติยา จันทร์ด้วง
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๑๙

นายธารณา บุญเลิศ
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๒๐
นายเจษฎา ดิษปญญา

๐๕/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๒๑

นางสาวณัฐธิชา ปญญาชนเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๒๒

นายพงศ์ภานุ แก้วสิมมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๒๓

นางสาวพัดชา ศรีสุวรรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงชนาพร วัฒนคุ้ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๒๕

นางสาวเบญจทิพย์ นิมรักษา

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๒๖

นายอัครพล ผงละเอียด
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๒๗

นางสาวรัชนีกร รักอารี
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๒๘

นางสาวนันทวัน งามอังสกุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๒๙

นางสาวพิชญนันท์ เสาโกมุท
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๓๐
นางสาววรัญญา เพ็งผ่าน

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงสุภัค ดิษฐกระจัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร มากสมบูรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงณัฐชา โคตรบุตโต
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงธนศร ศุภชัยอนันต์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงภคพร ศรีสุดใจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงภาสินา กิจรักษา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงวันวิสา ภู่ทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงสิริมาส อินโกสุม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๓๙

นางสาวเพ็ญพักตร์ บึงใส
๐๔/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๔๐
นางสาวบุศรินทร์ ฟกฉิม

๒๐/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๔๑

นางสาวกันยารัตน์ โค้ไพบูลย์
๒๓/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๔๒

นางไพบูลย์ ลัทธิวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๔๓

นางสาวปนันวา นิจภักดี
๐๓/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๔๔

นางสาวณัฐธิดา สุทธิประดิษฐ
๒๔/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงชวิศา สิงห์ทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงปยดา ขันสะอาด
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงสุนันทา เชือมาก

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายอนุรักษ์ เข้มแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายกนกพล พันทนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๖ / ๕๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ หลวงแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงค์จันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนกล้า
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงกุลธิดา พึงสุดใจ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ลมงาม
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุขสุดพงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงชญานิศ เทียนซ้อน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายชนวีย์ นาเวียง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ชยพลพงศ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงฐิตา คงกระทุ่ม
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงณัฐพร ทองรอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายถิรพร ผูกดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงบุษบา แสงธรรมวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงพรทิพย์ วงศาโรจน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ เพชรรัตน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงภัทรภร เคนสาคู
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายภีรวัฒน์ ภมร
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงวรรณภา ศรีชนะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงวรรณษา ถาวรกสิวัฒนกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายวุฒิภัทร มีฉลาด
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายศักดิบดินทร์

์

เหหาสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงศุภาวดี ร่วมสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา อุไรลักษณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงสุกัญญา เทพบุรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงสุญาสินี อุดมสันต์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ สีทน
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงสุฑัตตา ภูมิไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงหญิง กองศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายหาญณรงค์ อยู่พ่วง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายอเวง -
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีเพ็ง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๘๑
เด็กหญิงแพรวพรรณ เผือกเอียม

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ รัตนปญญา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายกฤติธี สายสุด
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงครองฝน พิมดา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายชนาวิชญ์ กิจสาคร
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๘๖

นายณัฐวุฒิ บุญตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายทนง ชำนาญจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายธนพล สงัด
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายธนสาร สมหวัง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายธนากร ศรีปตเนตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายนพนัย กล่อมดวงจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายนพรัตน์ รอดเกิด
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายนันทวัฒน์ จิตรประยูร
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายนิภัทร์ สินไชย
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงประภัสสร ขันสิงหา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงปญจพร นิยะมะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงปยรัตน์ แซ่เอีย

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายผดุงเกียรติ ศรีสุดใจ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงพจมาน ชมจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงพชิรา ณ น่าน

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงพรชนก กิจหว่าง

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายพิศิษฐ์ ทองสว่าง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายยศพัทธ์ บำรุงเดช

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงริซ่าร์ กามัง

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงวรินธร บัวแสน

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายวัชรพล สุภาพ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายวิรากร สุวรรณศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๐๘
นายศราวุธ ขุนทิพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๐๙
นายสิทธิชัย บุญธรรม

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายสิทธิพร หอมหวล

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายสุขธิพร เอียมโอษฐ

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงสุทธิรา สามปาว
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงสุธิดา สัพโส
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๑๔

นายอัศวิน บุญประคม
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงอารัญญา สุรวิทย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายอาเล็ก ใหม่แก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายอุกฤษฎ์ จิตรกานต์วงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ ดีนอก
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายเดชาพล ศรีบุญขำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายเริงฤทธิ

์

แก้วภักดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๒๑

นางสาวณัฏฐฤทัย ศรแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๒๒

นางสาววิรัญยา จุลนันท์
๒๑/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๒๓

นางพนิดา
ปรัชญาเกรียงไกร ๑๖/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายพีรภัทร จันทร์ทองสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงสุนิษา กิจสะดวก
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายตนุภัทร ผูกพันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายปรัญชัย ติมขลิบ

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายรติ จิตตรีงาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายพงษกร ขาวสำอางค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายกรรณชนก จันทร์ช่วย

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายณัชพล สหัสสเนตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายชยากร ม้วนอ่อม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายทศพร คึขุนทด
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายปวริศน์ วงศ์คำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๓๕
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ทองดีสกูล

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงส่องดาว มุกดาพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงฐิติวัลค์ ชูเชิด
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงบุญณิตา กึนพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงปารวี ภูคงคา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เพ็งพรรณ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงรักษิณา เอฬกายนท์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๔๒
เด็กหญิงเบญจมาพร เจือมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงพรธีรา สมัญญา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงศศิพร นวกวงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงสิรินทร์ นิลยาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงอรุณกมล รัตนวรรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงอาทิติยา ฟกทองพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงอุษา ฤกษ์พุฒ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงชลนิภา อินทร์ชา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงณัฐกฤตา ประพันธเทวา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงธมลวรรณ คุณากรสิริรักษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๕๒
เด็กหญิงปราณปรียา ราตรีพรทิพย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงปภัสรา วงษ์ชา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงเมขลา เจริญผล
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงอภิชญา ประยูรอนุเทพ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงปยรมย์ แฝงสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงปริณดา ทองสุวิมล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงกีต้าร์ ศรีจันทรา
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงชาญาดา บุญสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงสุชาวลัญช์ สุขสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ นามวิชา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงเบญญาภา เพลาวัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงชญานุตม์ ฮกมาลี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ชัยนันท์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายวีระพล เสวะนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขำเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายธีรวีร์ พลอยสุภา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายภัทรกร นุชขำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ เกตุธานี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงชลธิชา อ้นฟอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๗๑
เด็กหญิงธัญวลักษณ์ เหลืองเรือง

๓๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๗๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วรักษา

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงกรกมล สาเรือง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงพร อุปมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงพรรวษา วงค์สวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงนภัสสร ศิริธร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงปภาดา เพ็ชรเทียง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงณพัชรดา มงคลวิบูรณ์ชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงนิภาดา ปุลววัน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายจุติโชติ เพ็งปาน

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายวิรุฬห์ ลิวเวหา

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ไชยทา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงโชษิตา อยู่ทรง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงณิชากรณ์ พุทธนุกูลชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงปาริชาติ ศิรินิกร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงพัชราภา แซ่ซิม

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงพีรพร ระเบียบ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงรมิตา โหมดสกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงศุภมาศ แตงทองแท้

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงชัญญณัฐ ไกรทองรุ่งเรือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงโชติกา เดชเกตุ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงรังสินี พวงทองคำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงสมิตานันท์ โกศลกิจวงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายพงศภัค รอดสมหวัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายธีรภัทร ทองพาศน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายณนณ พงศ์มหาผล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายวรพล พฤกษี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงธมลวรรณ อุบลธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงศุภารนันท์ แซ่ลี

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงชลธิชา ทองอุไร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงชลลดา ประสุวรรณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงชลิดา จันทร์เปล่ง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงประภัสสร เรียบร้อยเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงสวรส จิตต์วิวัฒน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ บานเย็นงาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงชนาภา กลินเขียว

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงนัฐฐา เพ็งนุ่ม

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงเพชรา บัวสระ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายปรัชญา กล่อมบรรจง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายธนวิน ดวงใจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงอันดานา คงวัดใหม่
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงสุภัชญา คุ้มเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงบุณยพร ธงทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงภีรพรรณ์ นุ่นแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีโคตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงนำเพชร แสงพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๑๗
เด็กชายหาญนรินทร์ เตชะธนกิจอนันต์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายทรงยศ ชีวสถาพรชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายพงศภัทร์ สีแตง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายเดชณรงค์ จบศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๒๑ เด็กหญิงณรินทรวรรณ
เดชทวีวัฒน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงศภิสรา ล้วนรอด
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงศิกานต์ สท้านวัตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงวริศรา เรียบร้อยเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงสิริวิมล สุนา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ตรุษเพชร
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงฐิติมา ทองพาศน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงประพิณ ลิวเวหา

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงลลิตา สินธุวาป
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายวัศพล หาญจรุงศักดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญชาศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงสาธิตา เสมท่าไม้
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงบุญญานี ศรีลครดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ พรมชาติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์เพชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายจตุพงศ์ วะมะพุทธา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายสิรวิชญ์ แสนใจยา
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายโทไท สุขสาคร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายเมธี คงจรูญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายเดชาวัต ลีแตง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายกวินท์ ลีแตง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงนวิยา แซ่โง้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงปาริชาติ เมืองคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ นามบุญเรือง
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายภูมินทร์ จันแทน
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายชยากร สร้อยประเสริฐ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายปรีชา พิพัฒน์เดชาชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

ทองประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายอธิเทพ นิพรรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายเจษฎา พิบูลชล

๑๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายธีรุตม์ เจริญศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายเจตษฎา แก่นทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ เนียมมันคง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงพรหมพร โพธิทอง

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงพรรัมภา แย้มพกสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายกรกฤต รอดสมหวัง
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายพศิน ทองศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๕๘

นายไรวินท์ ศรีสงคราม
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงธนวรรณ สะอาดตา
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายพัฒนพงศ์ สุขสมบัติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายปงปอน สุกใส
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายลาภเฉลิม รักษาโพธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายศุภกร จิระธนานันต์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายธนานนท์ มีทรัพย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงธนิสร ปกรณ์พานิช
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงสมฤดี น่วมไม้พุ่ม
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๖๗

นางสาวจิรัฐิติกาล ทองทุ่ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงศศิธร ซุ่นฮวด
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๖๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายทวีวิทย์ ยิงหาญ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายธนภัทร จ้อยถนอม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายธราดล ทองชัยไพโรจน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายทิวากร อ่อนเฉวียง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายวรวุฒิ บิลทะศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงอัยดา แก้วพรมภักดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงธัญญารัตม์ วิสีปตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงเหนือ ปรางทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงอริศา บุญเลิศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ รันพิศาล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงศิริวรรณ โพธิศรี

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงปนวดี เทพศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงกมลชนก สุดชนะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงศศิวิมล สวัสดิรักษา

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงปวริศา กุลชาติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงมีนา ลุทะภาค
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงนันทกานต์ วงษ์พยัคฆ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงกมลชนก พูนพัฒน์พิบูลย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เพชรดำเนิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ ฤทธิ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงสุภัทรา ปุรินทะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงปยดา ไชยรมณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงดวงนภา อันทะไชย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ มหาคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ นุชผุดผ่อง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงอภิษฐา ภู่พันธุ์ชิต
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงตวงรัตน์ แจะรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ผกา จันทร์ทิพย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงภรภาดา มันแย้ม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงกัลยา สอดสี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๔๙๙
เด็กหญิงนวลณภัทร จันทร์บำรุง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายบวรวิทย์ โพธิศรี

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงอุลิยา แสนทวีสุข

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยชนะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงเกตุวลี คงยุทธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงอังคณา ลาภบิดร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๐๕
นางสาวมารตี กลมมิตร

๑๔/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๐๖
นางสาวพัชรา ทองคำ

๑๓/๐๘/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๐๗
นางกรกันยา โชคชาตรี

๑๑/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๐๘
นางสาวนิศา ภู่แดง

๑๘/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๐๙
นางสาวพิราภา แก้วรักษา

๒๐/๐๒/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๑๐
นางสาววรารัตน์ สกุลเทียม

๑๖/๐๔/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๑๑
นางสาวศรีพระจันทร์ สถาพรวินิจงาม

๒๑/๐๗/๒๕๒๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๑๒

นายไพรัช ลิมวิไล

้

๒๖/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๑๓

นางสาวภาจิรา แก้วรักษา
๒๐/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายเกริกเกียรติ วัชนาค
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ พูลเพิม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายกิตติธัช รอดเสงียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายคมกริช ลีละภมรกิจ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงคำแสง ตาแปง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงจอมขวัญ เจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายจิระเดช ใสงาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายชนะดล ไกรวงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงชนิดา จันทร์สมวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงญาณิศา อวิสุ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๒๔
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ กาบแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีมะยุรา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายทยาธร จันทร์พิพัฒน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายทศพร พานาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ ทองพาศน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายนครินทร์ กระแสราช
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายนพนนท์ สังหร่าย

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงนิลาวรรณ ทองเชือ

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงนิศาชล จันจาด
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายบอล ตาสาม
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงปนมนัส หวานชะเอม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงปุษยา มาเปลียน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงพนิดา เกตุแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายพรชัย ใส่น้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๓๘
เด็กหญิงพลอยพรรณ วงษ์หงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายพีรพล แซ่เลียว

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงภัทรวดี เพ็งสุข

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายภานุกานต์ วระกัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายภูมินทร์ อำเถือน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงลีลาวดี ทองพาศน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงวรรณสา แก้วดวง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงวริษา เลิศลำจินตรา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงวันวิสา พลายภิรมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงศศิธร เจริญสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายศุกล ปลอดโปร่ง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ มารุ่งเรือง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายเหินฟา วระโงน

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายอนุวัช สายแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงอรบุษป เมืองนก
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายอรรถพล ทองโต
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายอำนาจ สังหร่าย
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายเอกพจน์ วระกัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายเอนก จิตรสมบูรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๖๕๙/๑๕๕๗

นางสาวรัติยา กาหลง

๒๖/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๕๘

นางสาวกัณย์ฐิชา นาสาวงค์
๒๐/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๕๙

นางสาวจอมขวัญ โพธิยพ
๐๗/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายภัทรพล ทัศน์เอียม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายจักรกรินทร์ หนูท่านา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงชลธิชา ชัยศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงญาดา คูวัฒนาถาวร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายทวีเดชา เจริญยิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายนนท์ณภัทร์ ภู่รุ่งเรือง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงนิภาดา แก้วสะอาด
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงปลายฝน คำเสาร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงผัด ตานแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายพงศภัค หลันม่วง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงภูมิใจ ดำรัส

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงมุ่ง ตาย้อย
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงรัตน์ตะวัน พันอินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๗๓

นางสาวสุข บุญมี
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายเสริม ตาย้อย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงแสงคำ ปาน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายกฤตเมธ ยอดหอม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายกฤษกร มานำเทียง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ปกษิณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงชลธิชา มงคลหล้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงดาราณี เรืองศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงปาริชาติ เพชรสด
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงปยะธิดา ปุจฉาการ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายพงศภัค สังคะบุตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงพรภิรมย์ จารัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายมนัสพร ปนทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงวรรษมล มะนีสาม
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงอภิญญา นุชจีด
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงเมธาพร สูงสระ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงขวัญเงิน ฉิมแย้ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงจิรนันท์ ประถม

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายจิระศักดิ

์

ยอดหอม
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายชานนท์ วิเชียรปญญา
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงนภาวรรณ ผิวเหลือง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงนิม

่

จำราย
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงพัชรี สุขสมกริต

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายพัฒนพงษ์ สุดพังยาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ยุทธไกร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๙๘

นายภาณุวัตร์ ผัดแดง
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงมณีนุช ภู่มาลี
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายยุทธนา ทองเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงวนิชญา แสงสวาสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายวิริยะ วชิรปทมา

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายศราวุฒิ ซาเฮ้า

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายศราวุฒิ ศรีแดง

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายเบญจพล ประสงค์กิจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไพเราะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๐๗
นายชัชชวัฒน์ กุ้ยรักษา

๑๒/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๐๘
นางสาวธนาภา สถาปตานนท์

๑๓/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๐๙
นางสาวศิริพร ลือภักดีสกุล

๑๙/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๑๐
นายคณพัทธ์ แสงอรุณ

๑๘/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๑๑

นางสาวดวงกมล ก้องเกียรติคุณ
๑๓/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๑๒

นายนรินทร ประเทศ
๐๑/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๑๓

นางสาวลัดดา เพ็ชรัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๑๔

นางสาววนิดา นาคำ
๓๐/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๑๕

นางสาวนิตยา วขิรปทมา

๑๖/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๑๖

นางพรภิมล ตังจิตพินิจกุล

้

๒๐/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๑๗

นางรุจิราพร จันทร์กลัด
๒๔/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงชินาณันท์ ก๊วยสมบูรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๖๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายธนธรณ์ จันทร์ผ่องใส
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๖๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงพัชรา เชิดเชือ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายระพีพัฒน์ กรีสุวรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๖๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายอานนท์ น่วมกลิน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๖๕๙/๑๖๒๓

นางสาวมารศรี นัดดี
๒๐/๐๘/๒๕๒๒

วัดท่าไม้ วัดท่าไม้  

สค ๒๖๕๙/๑๖๒๔

นางสาวเขมณัฎฐ์ ทวีโรจน์ขจร

๒๗/๑๒/๒๕๒๒

วัดท่าไม้ วัดท่าไม้  

สค ๒๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงกัญญา ต๋าสุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายจักรี พิจิตรชุมพล
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงชลธิชา ละมูลมอญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงฑิตยา บัวอ่อน
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงศศิชา ศรีธรรมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงถิรพร ทับยะลิต

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๓๑

นายป แสงจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงวันฤดี จันทร์ตรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรประเสริฐ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
วัดบางยาง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงธิญาดา จันทร์ตรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)

วัดบางยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงปยภรณ์ สุนทรภมรรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)

วัดบางยาง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงภัคจิรา พิมายกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)

วัดบางยาง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายวรเวศ ไทยทรงธรรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)

วัดบางยาง  

สค ๒๖๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงธนภรณ์ นุชราชวงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ จีนสุขประเสริฐ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางสายบัว วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๖๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายธรรมรัตน์ ดะสมุทร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

มองทะเล
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ สุขศิริ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๖๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงบุศรา พยัคคง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๖๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ม่วงปน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๖๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงกนกพร โชดัง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงกมลชนก เติมธนศักดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงจิรัญญา ประพันธ์พจน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงชัญญา อุปดิษฐ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๔๙
เด็กหญิงสัญญารัตน์ รำกลาง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงกนกรส แสงสว่าง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงกมลวรรณ คำทรัพย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายจักรกริช มักมีสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงทิฐินันท์ ทองภาษี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงทิพวัลย์ แซ่เตียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายนนทกานต์ วงศ์สวรรค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สุวรรณรัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายวรวิทย์ แซ่ลี

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายกันตภณ ศรีดารา
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงณัฐกมล พงษ์ทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ ชืนสุวรรณ

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ มักมีสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๖๒

นางสาวนวพร ม่วงแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงนิลาวัลย์ อิมเอม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงพรทิพา ครุฑธา
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงพรรณวชา สิงหา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงภัทรพร แซ่ตัน

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงลลิตา รอดธานี
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงวริศรา ฉายะยันต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงศรินดา ทองบ้านเกาะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายสรศักดิ

์

แบบอย่าง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงสุพิชญา ผลอินทร์หอม
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงอชิรญา มีทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายอนันตชัย แสงสว่าง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๗๔

นางสาวกชมน เปยมสอาด
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๗๕

นางสาวชลธิชา สวัสดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๗๖

นางสาวณิชากร สิริชัยวงศ์สกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๗๗

นายธีรภัทร์ บัวทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๗๘

นางสาวนภาภรณ์ รุ่งกลิน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายบัญญัติ วงค์แก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๘๐
นางสาวปยาพร ทูลฉลาด

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายศิวกร เปรมปรีดา
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๘๒

นายอัมรินทร์ ฉิมเตย

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงเกศสุดา บ้านเกาะสมุทร
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๘๔

นางสาวกาญจนา รอดวิมุต
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๘๕

นางสาวจุฑารัตน์ กฤษศรีรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๘๖

นายดำรงเดช แท่นนิล
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๘๗

นางสาวปยะธิดา ยิงมี

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๘๘

นางสาวลักขณา ปานนิล
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๘๙

นางสาวเยาวลักษณ์ ชิวปรีชา
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๙๐
นายจิรภัทร ศรีบุญเรือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๙๑

นายวิสูตร ทองอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๙๒

นายอนันตชัย เกิดสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๖๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงกมลวรรณ กันภัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงกรกมล ขวัญไตรรงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงณัฐวิภา แซ่ลิม

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงทิพรัตน์ นาคผจญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงธนัชพร สำรวมจิตต์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายนันทภพ วีระหงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงนุธิดา พรนพรัตน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงพรพิมล เขยะตา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พลับวังกลำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงภาวิดา แหลมแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงชญาน์นันท์ แซ่ฟๅ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงณัฐธิดา อุ้ยทรัพย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงณิชาภัทร น้อยหุ่น

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายปุญยวีร์ ทองชิว

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงรสิตา อยู่คงประยูร

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงวรรณิดา สังข์ทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายวัชรพงศ์ ลิมทอง

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงศตพร ตาดทองไทร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงอลีนา อังคษร
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๑๒
เด็กหญิงโกมลลักษณ์ ซุ้นเจริญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงคณิศร ชาวบ้านเกาะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วไชยะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงณัฐวรา คิววิลัย

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายนภดล
ลิขิตปญญาราษฎร์ ๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายวศิน ถันเฝา
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงอนุสรา ขุนเมือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๑๙

นายจิรภัทร จิตรบรรจง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๒๐
นางสาวผไทมาศ โชคบริบูรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๒๑

นายอาพาพัชร์ ถาวรวิริยะชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยพาณิชย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงแพรทอง รฐาวีรพัชร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๖๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงกนกพร รุ่งเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงนรินทร แดงจีน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงนรินรัตน์ แดงจีน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงวรรณภา ชืนภิรมย์

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงวรรณิกา แซ่ตัน

๊

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายสรวิศ เจริญแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงจิราวรรณ ครูประเสริฐ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงชนนิกานต์ สมมาก
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงชลธิชา ธนะสูตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงปาณิศา เพิมเจริญ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงจริยา พวงบุบผา
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงชลธิชา สกุลเต็ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สกุลมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงวิลาสินี สมัครบุตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงสุชานาถ สือเฉย

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงมนรดา โตสงวน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงยุวดี มีจินดา

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงคีตภัทร ช้างชนะศึก
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงจันทกานต์ ดำเวียงคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงพิชญาภา พุกดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงศรีกัญญา ชะฎาทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงปนัดดา มอญเก่า
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงปาริชาติ คงเปยม
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงลักษณพร บุษบงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงสายพิณ บุญประคอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงสิริมา สุธาชีวะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๖๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ทองตระกูล

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโรงเข้ วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๖๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงชนิดา บริบูรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโรงเข้ วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๖๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงพิมสุวีร์ โชติสุวรรณกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโรงเข้ วัดศรีเพชรพัฒนา  

สค ๒๖๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุขชัยศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก(กิมลีมณีฉาย)

้

วัดศรีสินมา  

สค ๒๖๕๙/๑๗๕๔

นางนิตยา อยู่ประเสริฐ
๒๓/๐๑/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก(กิมลีมณีฉาย)

้

วัดศรีสินมา  

สค ๒๖๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงชลลดา แก้วสมนึก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๖๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงธนัชพร ยีสุ่น

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๖๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงรักษ์ชนก อ๊อกคลองตัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๖๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ ไปวันใหญ่
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๖๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงพิมพร ใจดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๖๕๙/๑๗๖๐
นางสาวอภิญญา ภูอุดม

๒๙/๐๖/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๖๕๙/๑๗๖๑

นายณัฐพงศ์ วงษ์รักษา
๒๙/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๖๕๙/๑๗๖๒

นายลำพูล สุพรรณ์คำ
๓๑/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๖๕๙/๑๗๖๓

นางสาวธนาภา เข็มโคตร
๑๔/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๖๕๙/๑๗๖๔

นางพิชชานันท์ บุญปด
๒๓/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๖๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายธีรวัจน์ สุริยพัฒนยศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๖๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงชนกานต์ จำนงค์สุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

สค ๒๖๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายภูเบศ อ่วมจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๖๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงคคณา ยิมพวง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๖๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงชลนิภา โชคชัยกสิกร
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๖๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงธันยพร จันทร์ทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๖๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงพรทิพย์ กุมแสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๖๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงสุนิสา แสงทับ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงเกวลิน แสนจู
๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๖๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงลลิตา สำเภาทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๗๗๕

นายธันวา อุ้ยเว้ง
๐๘/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๖๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายอานุภาพ ปดชา
๐๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๖๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงอำคำ นัยขึน

๋

๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๖๕๙/๑๗๗๘

นางอุไรวรรณ วันทา
๒๒/๐๓/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๖๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงมลธิชา นพคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงวิวิศนา แก้วกระจ่าง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงเนาวทิพย์ น้อยบุญสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ ลิมไพบูลย์

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงกชกร จำรัสศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงขนิษฐา เสงียมจิตต์

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงณัฐนิชา สุมนัส
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายภัทรพล ชะบางบอน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงอทิติยา จิวสุวรรณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายอัษฎา บุญญา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงอิสราภรณ์ เปลียนปรีชา

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงมาริสา แซ่ลิม

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงศิรดา ทองมันคง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงสุธิดา แซ่อึง

๊

๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงกมลนิตย์ วรรณชู

๒๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๙๔

นางสาวชุติกาญจน์ เสงียมจิตต์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงณิชากร ธนสิทธิโชค
๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงทิพานัน รุ่งเรือง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงนัดดา เพิมสิน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงสายสุณี คุ้มเปยม
๒๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายสุเมธี เทียมศรีรัชนีกร
๐๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงสโรชา รุ่งเรือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงปทุมพร อิมจิตต์

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงพิจิตรา ศรยิงไกล

๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีเทียนศักดิชัย

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๐๔
นางสาววันวิสาข์ บุษบงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๐๕
นางสาวสุนิษา ยิมละมัย

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๐๖
นายอาทิตย์ ฉิมบุญอยู่

๑๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๐๗
นางสาวพรพิมล จันทร์กรุง

๑๓/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายธาดา คุ้มวงษา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงปนัสยา อู๋ฮะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงนวภัทร รอดธานี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงจิตรตรี สวนแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงภัคพร เยียมศิลปเมธี

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงนำฝน วรรณทวี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงพรชิตา คุ้มเปยม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงสุทิดา รอดเรืองรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงสุภัทรา รุธิรบริสุทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม วัดใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๖๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงวลัยวรรณ สิทธิสถาน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม วัดใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๖๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงกณิษฐา สมบูรณ์สิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม วัดใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๖๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงศศิวิมล ไหมสีงาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม วัดใหม่ราษฎร์นุกูล  

สค ๒๖๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายอนุชิต บัวสง่า

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายเจตภาณุ เอ้สมนึก
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายธนพงศ์ พึงชืน

่ ่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายพีรภาส จรรยาดิลก
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายณัทพงศ์ กุลวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ แซ่เฮ้ง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายปณณวัฒน์ นิพัฒนพงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๒๗
เด็กหญิงธนสุกาญจน์ สุขทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงกัลยกร สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงชนิภรณ์ วินัยธรรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงฐิตาพร คงชาตรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงภัทธริดา วงษ์แก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายศุภสิน โปรดสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายสิทธา วิชกูล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๓๔
เด็กชายปญญาวัฒน์ ไตรลักษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายธนพล หอมบุญยงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๓๖
เด็กชายวรรธนะพงศ์ หล่อหลอม

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายนภดล แสงสว่าง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายภัทรพล เวชอุบล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายภาณุพงษ์ ช่างเกวียน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายรัฐภูมิ เกตุศิริ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงกมลชนก ภูแสงสัน

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงจิดาภา พ่วงศิริ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงนันทิชา ด้วงปน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา นิลมณี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงพันธ์ทิพา ปสสา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงรัตนพัฒน์ โชคทองดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายธนพัฒน์ วรดิสพรพงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายณัฐพล โพธิทอง

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายคุณากร วิฬาสถิตย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายเทพทัต อยู่เทศะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายพีรภัทร ปนแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายสุริยกานต์ ขยายวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายรัชชานนท์ ดีเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทร์มล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงพรพรรณ ประสงค์เงิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงณัฐวดี แจ่มแจ้ง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงปยะฉัตร ชินศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงสิตานันท์ ภัทรกุลชัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โพธิสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายเจษฎากร โพธิร่มไทร

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายธัชชัย ผาสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายณิธิช ปราณีธยาศัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายกิตติธัช พินทุ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายทัตพงศ์ นวลปาน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงนภาพร ขาวพุ่ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายสาธิน สินทะเกิด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายธีรพัฒน์ อุ่นคำเรือน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายชัยพัชร์ อารยาสุทธิพงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายชยพัทร์ ชาวบ้านไร่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายคุณานนต์ เกตมาตย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายพศวัต คนปอม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายอดิศร สิงหนพ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายชญานิน สุวรรณนิกรกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายปาลทัต ปนสุภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายสรยุทธ มาลามาศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายกฤติพงษ์ อู่เจริญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายจิรวัฒน์ พวงเพชร
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายธนกร พงษ์สวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายนันท์นภัส คลำจีน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายอรรถพร สายแสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายภัทรเดช เตชะรุจิรา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงจิรนันท์ จับบาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงบุญชรัสมิ

์

ศิริโพธิสกุล

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงสิตานุช สังข์ทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงชนากานต์ อยู่ประจำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงรชต กนิษฐนาคะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงภัคจิรา ดวงสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๘๙ เด็กหญิงณัฐท์นภัสวรรณ

แก้วเพ็ชร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงอภิรดี แสงสวาสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงพนัชกร ศฤงคาร
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงธิติสุดา ช่วนเส็ง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงนวิยา อินทร์รอด
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงสุธิดา มอญใต้
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงกนกพร พรศิริจินดา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๙๖ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
เกิดทับ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงเรืองศิริ นันทวิตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงบุตรี ขึนขัน

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๘๙๙
เด็กชายชิตฐาณุพงศ์ โหมดพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายณรงค์ชัย สาแหรกทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายอัฑฒ์ภูมิ สีสิงห์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายอภิชา ม่วงพรวน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายภูผา ขาวสว่าง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายปริชญ์ ทองอยู่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายศุภวิชญ์ ลิมประเสริฐ

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายธีระพล เกตุเรือง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงปยธิดา เลิกบางพลัด

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงกนกวรรณ อวยศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงภัทรดา กันตศีลาธิยุต

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงกานติศา แซ่เล้า

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงฐิติยา นาคสวาท
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงพิชชาอร เจริญสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงอนัญญา หัวใจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงศิรภัสสร ตาทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๙๑๕
เด็กหญิงสุวรรณวารี ศรีสมุทร

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงบัณฑิตา บัณฑิตนุกูล
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงปวีณ์ลดา กุลมงกุฎ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงจิรัชญา ปาไม้ทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงญาณิศา ตันติศิริเจริญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงลีลาวดี โพธิอบ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงศรินพร ชะอุ่ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงบุลภรณ์ ประทีปถินทอง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงอนัญพร นิมิตรชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๒๔

นางชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์
๑๒/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๒๕

นางสาวมณฑา ทูลยอดพันธุ์
๑๐/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๒๖

นางวงษ์อนันต์ คงศรี
๒๐/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๒๗

นางสาวณัฐธิพรรณ เจียมประสูตร
๑๐/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๒๘

นางสาวสุทธิดา ศรีทะเล
๒๘/๐๘/๒๕๓๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๒๙

นางสาวมะลิวัลย์ ขวดทอง
๐๒/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๖๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายธนกร คำมุก

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงนลิน ชุ่มปลัง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงวิมลศิริ นิตโย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงขวัญจิรา อาทิตย์ตัง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงทิพยวรรณ กาพจันทวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงชฏาภรณ์ วรยศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงณัฐกมล รูปสอาด
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงแพรวา ชาชูรส
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงนัญธิฌาย์ อันอยู่

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๙๔๐
เด็กชายสิริวัฒน์ ศรีมะณีย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พ่อสีชา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงกุลสตรี ขวัญสมบูรณ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๖๕๙/๑๙๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปุจฉาการ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายนพรัตน์ ปชุมแสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงนริศรา ชาวโนนงิว

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงปภัสสร เพ็ญจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงมุทิตา กัสโป
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จันทร์เงิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สามเจ้ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายวีรพัฒน์ นักการเขียน

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงสิราภรณ์ บุญชู

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงสิรินัน บินอาวัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงสุกัญญา แซ่ล้อ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงเยาวพา มณีฉาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงคงคา เงินชูกุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงชนาพร ตาละอุประ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปสสาวะโก
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงณัฐฐาพร แซ่ตัง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงธัญภรณ์ ไชยสิทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงพรมณี เรียงชัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงวรรณษา หลอดทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ อ่วมเมียง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายศริตวรรธน์ พลเยียม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายสมชาย คองทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ จิตจีน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงสุธิมา วิราจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงสุพัตรา บานกลีบ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงเคียว คองทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงกนกอร สุภารักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงจิดาภา ถาวรสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธรรมวงษ์ศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงทิตติภา แสงวิรุณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงภัทราพร คงประพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงรัชชดา กระทุ่มแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงสริลทิพย์ พานทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงสุจิตรา กรรณนุช
๐๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายหมืนเขต

่

ลีพา
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงอนุสรี วิเสรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงอริสรา ชุ่มชืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๘๐
นางสาวอริชยา นิมศรีนวล

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๘๑

นางสาวเสาวรส บำรุงสุนทร
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๘๒

นางสาวประภัสสร ซุ้นเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๘๓

นางสาวสุภาพร ศิลปศร
๐๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๘๔

นางสาวหทัยรัตน์ แย้มนาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๖๕๙/๑๙๘๕

นางสาวพจนา ศักดิดาสุคนธ์

์

๒๓/๐๙/๒๕๐๙
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๘๖

นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้
๒๐/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๘๗

นางสาวรัฐศิลป หุ่นดี
๑๒/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๘๘

นางสาวสุธาทิพย์ กันทฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๓๒
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๘๙

นางสาวภัคพร แก่นสูงเนิน
๐๑/๐๔/๒๕๓๐ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๙๐
นางสาวดวงดาว แก้วโต

๒๙/๐๔/๒๕๓๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๖๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงญาดา ตาวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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