
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๖,๑๖๒ คน ขาดสอบ ๕๒๑ คน คงสอบ ๕,๖๔๑ คน สอบได้ ๓,๗๔๗ คน สอบตก ๑,๘๙๔ คน (๖๖.๔๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๐๐๑
นายนำโชค เฟองฟุง

๒๕/๐๕/๒๔๗๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๐๒
นายอนิรุต ทองรักอยู่

๒๗/๐๕/๒๔๘๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๐๓
นายวีระพล ลีโคตร

๒๖/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๐๔
นายพงษ์ศักดิ

์

ใจยาเก๋
๑๒/๐๒/๒๔๗๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๐๕
นายนิวัฒน์ เทพพฤกษา

๑๔/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๐๖
นายมนต์นที พิศเพียงจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๐๗
นายพงษ์ศักดิ

์

สัคคุโณ
๐๖/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๐๘
นายไชยณฤทธิ

์

หวาดวารี
๑๗/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๐๙
นายกาฬศิลา แดงอรุณ

๑๓/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๑๐
นายวิฑูร พลพงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๑๑
นายวีรภัทร ชินบุตรานนท์

๑๘/๐๘/๒๔๘๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๑๒
นายวิศวัฒน์ หอยสังข์

๑๐/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๑๓
นายจตุพร ท้องร้องกลาง

๒๓/๐๘/๒๔๘๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๑๔
นายศุภวิชญ์ เขาแก้ว

๐๗/๐๗/๒๔๘๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๑๕
นายสาโรจน์ กลำคลองตัน

๒๒/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๑๖
นายทรงธรรม จังอินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๑๗
นายเกรียง ชัยมงคล

๒๓/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๑๘
นายบุรินทร์ รอดภัยพาล

๐๓/๐๑/๒๔๗๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๑๙
นายอภิสิทธิ

์

อภัยโส
๒๗/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๒๐
นายพงศกร สำราญสุข

๒๐/๐๗/๒๔๗๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๒๑
นายวิทยา ฤทธิสมบูรณ์

์

๒๐/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๒๒
นายไพโรจน์ สายทอง

๑๓/๐๔/๒๔๗๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๒๓
นายรณชัย เกล็บจุ

๐๔/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๒๔
นายเก่ง ปนประดับ

๑๗/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑ / ๑๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๐๒๕
นายประพันธ์ เดชแทน

๑๑/๐๙/๒๔๗๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๒๖
นายพรชัย ทิพย์เพชร

๒๒/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๒๗
นายเกรียงศักดิ

์

โชคสัมฤทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๒๘
นายโสภณ มิตรทอง

๒๓/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๒๙
นายวิธาน เฟองฟุง

๑๓/๐๓/๒๔๗๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๓๐
นายสุเมธ ปจเจริญ

๐๙/๐๕/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๓๑
นายนภดล ฟกทับทิม

๑๗/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๓๒
นายพงษ์ศักดิ

์

ยิมน้อย

้

๒๘/๐๘/๒๔๗๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๓๓
นายนพนันท์ เฟองฟุง

๒๔/๑๑/๒๔๘๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๓๔
นายกฤษณะ สวนน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๓๕
นายสุวัฒน์ เนียมสุข

๒๘/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๓๖
นายนครินทร์ ผายวงษา

๐๒/๐๘/๒๔๘๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๓๗
นายทรงวุฒิ น่วมไม้พุ่ม

๒๘/๑๐/๒๔๘๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๓๘
นายยุทธพงษ์ แก้วไวยุทธ

๐๓/๑๒/๒๔๗๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๓๙
นายทองธวัช ติวาสนันท์

๑๑/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๔๐
นายเศรษฐภัทร์ บุญสุข

๑๐/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๔๑
นายสุริยงค์ แสงวิภาค

๒๔/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๔๒
นายสุวินัย หงษา

๑๑/๐๑/๒๔๗๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๔๓
นายปยะพงษ์ ช้างศรี

๒๓/๑๐/๒๔๗๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๔๔
นายสัน ปตติลาพัง

๑๙/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๔๕
นายรัฐพล พรสยม

๐๖/๐๒/๒๔๗๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๔๖
นายไชยวัฒน์ บุญช่วย

๐๔/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๔๗
นายดนัย ทองชัย

๑๘/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๔๘
นายสรัล อยู่สถาน

๒๖/๐๑/๒๔๘๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๔๙
นายณัฐพร ยิมทะโชติ

้

๒๐/๑๑/๒๔๗๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๕๐
นายปริญญา ปริวินิจฉัย

๒๓/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๕๑
นายพิทักษ์ ผลิเจริญสุข

๒๔/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๕๒
นายเอกยุทธ์ มณีอินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๕๓
นางสาวกมลรัตน์ ตุ่นปาน

๐๑/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๕๔
นางสาวอังคณา

วงศ์มานะโรจน์ศรี ๑๙/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๕๕
นางสาวหทัยพร บุญประเสริฐ

๑๐/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๕๖
นางสาวเยาวนิตย์ ศิริปญญา

๐๑/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๕๗
นางสาวจันทิมา พรึงสม

่

๒๕/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๕๘
นางสาวแคทรียา โสรส

๑๘/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๕๙
นางสาวนฤมล ประสงค์สำเร็จ

๑๖/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๐๖๐
นางสาวสิรี ทองจับ

๒๐/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๖๑
นางสาววัชรี มีชัย

๒๔/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๖๒
นางสาวลัดดา วันเพ็ง

๒๕/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๖๓
นางสาวทองใส ส่งศรี

๐๙/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๖๔
นางสาวศิริลักษณ์ เปยมทอง

๑๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๖๕
นางสาวพิมพิมล จักจัน

๊ ่

๑๙/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๖๖
นางสาวปนิดา มีวังปลา

๐๒/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๖๗
นางสาวณัฐนี นกคล้าย

๒๓/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๖๘
นางสาวชลธิชา ฉิมมณี

๑๙/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๖๙
นางสาววรเนตร ปนต๊ะ

๓๐/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๗๐
นางสาวชลิยา ด้วงปน

๒๐/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๗๑
นางสาวทักษพร ทองมณเฑียร

๑๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๗๒
นางสาวชาลิสา จันทร์ทองสุข

๑๐/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๗๓
นางสาวสวาท สุขกิจ

๐๒/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๗๔
นางสาวเกตุไพฑูรย์ บุญยัง

๐๖/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๗๕
นางสาวรุ่งทิวา กุ้ยรักษา

๐๙/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๗๖
นางสาวอโนมา ศิริยุวัฒนานนท์

๒๐/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๗๗
นางสาวมาลัย ท่องเทียว

่

๑๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๗๘
นางสาวชโรบล รอดสอน

๓๐/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๗๙
นางสาวมาลี ไกรยา

๑๓/๐๖/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๘๐
นางสาวสกาวรัตน์ พบความสุข

๑๓/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๘๑
นางสาวเรณู โพธิเทพ

์

๑๖/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๘๒
นางสาวนารีรัตน์ โล่ห์กำบัง

๒๙/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๘๓
นางสาวสิริรัตน์ ปญญาสมาธิ

๑๘/๐๔/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๘๔
นางสาวผกามาศ ปทุมวัน

๒๕/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๘๕
นางสาวสุนทราภรณ์ ตะกรุดทอง

๐๖/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๘๖
นางสาวกวินทิพย์ วัฒนการุณวงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๘๗
นางสาวจีรวรรณ เอียมเจริญ

่

๑๙/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๘๘
นางสาวธีรภัทร สอทอง

๐๒/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๘๙
นางสาววีรวรรณ เหนือแสง

๒๖/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๙๐
นางสาวหทัยชนก แก้วมรกต

๑๙/๐๗/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๙๑
นางสาวนนทนีย์ เจริญฉิม

๒๔/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๙๒
นางสาวรมณีย์ สุริยะ

๒๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๙๓
นางสาวณัชชา เหล็กไหล

๒๕/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๙๔
นางสาวระพีกรณ์ ธีระเชาวน์

๐๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๐๙๕
นางสาวธนวรรณ สุดถือ

๑๗/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๙๖
นางสาวราตรี อาสาสู้

๑๒/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๙๗
นางสาวปญจพักตร์ คุณานันศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๙๘
นางสาวอนัญญา จุลโพธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๐๙๙
นางสาวชนิกา อยู่ข้วน

๒๓/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๐๐
นางสาวสุภัค แซ่ตัง

้

๑๘/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๐๑
นางสาววชิราภร กำเนิดพันธุ์

๒๓/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๐๒
นางสาวปยะรัตน์ พึงงาม

่

๒๑/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๐๓
นางสาวพิมณดา บุตรดี

๑๕/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๐๔
นางสาวระพีพรรณ เติมสายทอง

๒๗/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๐๕
นางสาวเนตรดาว หาสุข

๑๘/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๐๖
นางสาวบุศรา แซ่กี

้

๑๑/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๐๗
นางสาวเกตุวลี เกิดสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายกิตขจร โตสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงหทัยชนก ทองผาสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงชลธิชา วิชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงชัชชญา เตชะนุกูล

๓๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายณัฐภัทร ฤกษ์พจนี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายศุภพล อุดมรักษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายชาญณรงค์ สุวิชา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงนัยน์ภัค วันจันดา

๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงสิรินญา ทิพย์ประสงค์พร

๒๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์เฉลิม

๑๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงณิชกานต์ สายวัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายธีรภัทร์ อินจิตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายธารเงิน เปลืองพร้าว

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายวรเวช โต๊ะเงิน

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายคมกริช บัวเทพ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายปฏิภาน วันเพ็ญ

๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายวิริทธิพล

์

วงค์สลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงวริศรา คงคีต

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงพลอยชมภู ศรีดำดี

๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงจินดามณี เศษบุบผา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงเบญจพร พรหมสว่าง

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายศิวกร เกตุวงศ์ตระกูล

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔ / ๑๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงอิศราพร ด้วงมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงเบญญทิพย์ บุญแท่น

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายณัชพล งามสมบัติ

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายนภดล โกสิยาภรณ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายณัฐพล นิลใจพงษ์

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายกอบเกียรติ อุทธิสินธุ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายเจษฎา มากแดง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายกฤตนัย ปะระมะ

๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายวรวุฒิ จันทร์เมฆา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงชมพูนุช อินทนิตย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายอนันต์ บุญนาค

๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายพรชัย ปาวงศ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายณิชภัทร คงคาหลวง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายกฤษฎา เชือกรัมย์

๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายธัญญรัตน์ ยงยุทธ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงคณพร แก้วขลิก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายวราธิษณ์ สมนึก

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายณฐกร ครรชิตชัยวาร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายฉัตรชัย สุภาพ

๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายธนธร ขุนวิชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายตุลา ลักษโณภาส

๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายวรวิช เตียงกูล

๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายวิสุทธิ

์

ชาวคอนไชย
๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงแพรวพรรณ พิมดี

๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงฉันทนา เพ็ชรโยธิน

๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงศิริพร พุกกะนะวนิช

๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

ยาปญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงจิตรดา ขำสุวรรณ

๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงร่มฉัตร สวัสดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายศักดินฤน

์

แสนเสริม
๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายประเวศ ปลึมสุด

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายกฤษณะ ผิวงาม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงปวริศา พาภักดี

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงสุภาวดี วันเพ็ญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงภคพร ระหงษ์

๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕ / ๑๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายชัยวัฒน์ การชนะชาติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ อุปวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายณัฐนันท์ อินทร์น้อย

๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายปฐวี เพ็งเจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายณัฐพร สังผึง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายวัฒนากร สุดสวาท

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงจิระพร เขือนขันธ์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงจารวี นาคอ่อน

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงนันทวดี ยาดอ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา เสียงไพเราะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงกาญจนา จันทรมณี

๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงอินทิรา ไทยวรสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายอัครชัย โชติพินิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายธีรภัทร์ สังข์ถ่วง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายพงศธร จันทรกูล

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายภูริภัทร ขาวพุ่ม

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายปฏิภาณ สมบูรณ์ดี

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายมนัสพันธ์ พันธุ์ดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงญาริญดา ทองนิม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงณัฏฐพัชร ไชยรัมย์

๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงนิชานันท์ มาโต

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงเจนจิรา เดชศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงพัชรพร กองแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงลลิตา เทพสถิตย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ มีศิริ

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงอมรกานต์ รุ่งเรือง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายเอกดนัย อิมสำอางค์

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายสรายุทธ ภู่นาค

๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายภคพล จันทร์สมบูรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายวัฒนชัย หลวงอินทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ อรรถกำธร

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงสรณ์สิริ เกษรสิทธิ

์

๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงภัทรพร ศรีพึงจัน

่ ่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงณํฐชา จุ๊งาม

๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงอภิญญา ธนากร

๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงณํฏฐธิดา สันติจิตจรัส

๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงสกุลรัตน์ จิตรักญาติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายจิรายุทธ รักษาพงศ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายวิชญดา ท่ามทับลาภ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายคณบดี บุตรสังวาลย์

๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงจุฑามาศ คนปอม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงสุภาพร ตัชชนานุสรณ์

๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ยารัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายวุฒิไกร ซุยคง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายศักดิดา

์

ศรีรุ่งเรือง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายณัฐพล มณฑา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงชลธิชา อันนะ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายสหรัฐ ไม้ทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายธวัชชัย เดชปรารมย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายวิษณุ พันธ์เขียว

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายปารเมศ แซ่ตัง

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายศุภโชติ เนตรดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายกิติพงษ์ วันปาน

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายไกรลาศ เงินสมบัติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายณัฐพล ศรีนวล

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงทอฝน แสงแจ้

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงศิริพร สีดา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงนพิดา ทองระอา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงเมธาวี กุลจนิรักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงกัญญดา พุทธะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงกชกร เฮ็งใต้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงชุติมา ศรีพรมคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ จีนถึก

๑๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงสุวภัทร เต็มเปยม

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงสินิทรา พิมมณี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงสุชาดา บำรุงตา

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงธันยารัตน์ ไชยก้ง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงบุญยรัตน์ สุขยามยนต์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงอาทิตยา อินทะไชย

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงพิชญธิดา บุตรดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงกานติชา รุ่งเรือง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงอริยา ไขคำ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงมินตรา ราษฎร์นิยม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายธนภูมิ เหล่าตรง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ แสงแจ้

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ กลินษร

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายอชิระ ลำพูลโชค

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายกฤษฎา สารกุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายนนทกร ครองรักษา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายนวมินทร์ บุญสาร

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายศิวัฒน์ พันมาตร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายณัฐพล หลวงศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายสรัช กิตติพัฒนดำรงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงสิริญากร เม่นเกิด

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงสุภาวิณี บัวงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงนันทิมา จันทรเมฆา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงสุธาริณี นิลน้อย

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงสุชานาถ เนตรดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงแพรวา หมายสุข

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงนรีกานต์ ดิษฐสังข์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงศิริพร ศรีศิริเล็ก

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงจิระนันท์ ทรัพย์สำเนียง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ยาใบอ่อน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงศิริพร หลวงศักดิดา

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองใบอ่อน

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงกัลยาณี คงเกิด

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงนราวรรณ บัวแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงปลัดดา แก้วสวรรค์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงรัชนีกร ยอดจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงนฤษรา ศิริวรรณา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายศุภกร สีโกทา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๖๗
นางสาวภาคิน แสงจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายภคพงษ์ แก้วสุวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายชัยชนะ ตรีสุวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๒๗๐ เด็กหญิงอัฉริญาภรณ์ คันธานุรักษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงจินต์จุฑา รอดน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงนาถสิยา บัวแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ คณโฑทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายภูริพรรดิ

์

กิงทัพหลวง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๗๕ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
โต๊ะช้าง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดวงประทุม

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายภูตะวัน วงษ์มา

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงณีรนุช ขำหิน

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายศาตราวุฒิ โตกราน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายอานนท์ สมความคิด

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายสว่างวงศ์ มัคเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)

วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายอิทธิพล พวงแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายนิธิทรรศน์ คำยิง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายเกียรติชัย โกวิทยะวงศ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายพิทยา แก้วนิตย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายฉวางกูล วันเพ็ญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายพรสวรรค์ คุ้มวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายศุภวิชญ์ แหวนนาค

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายเดชาพล เรืองวิเศษ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายทักทาย สังขพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายณัฏฐ์ บุญกลัด

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายภูวดล ศรีพันนา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงปยธิดา วิชางาม

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงสุชาดา อยู่เพ็ชร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงลักษิกา ชาวปากนำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงชนิวรรณ แสนยานุสิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงวันชนก ผลเจริญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงวลัยรัตน์ ไสยวาฬ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงธนัญญา ศรีเจริญชัยกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงพิชชาธร ถินนอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ อนุกูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงพรมณี เฉิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงทิวาพร ทองกาล

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงณิชกานต์ ครุฑฒา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุณัฐชา แก่นบุตรดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ ไชยปญญา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงเบญจพร ศรีนารักษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา วัดเจษฎาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายเจ้าพระยา อินทรวร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายสุรินทร์ธร แซ่ฉัว

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายผดุงธรรม จรณโยธิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายสันติ พรรณขาม

๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายคมสัน คงพูล

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วบริสุทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายธีระ สุคนธามาศ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายกิตติพิชญ์ อ้อยสนามไชย

๒๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายกมลภพ รวยสกุลทรัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายอนุภัทร พุกท่าไม้

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายเฉลิมรัตน์ สงวนธรรม

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงสกุลทิพย์ จันทร์สุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สิงห์ทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงอภิชญา ทับอินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงตรีเพชร เพ็ชรชนะ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ด้วงโสน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงพัชรพร เนตรน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงสาธิกา แก้วจุนันท์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงกนิษฐา แซ่เอียว

๊

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงรักษิณา ลีสกุล

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงแพรไพลิน มีทรัพย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงนัทฑิตา ทองออน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงภัทรธิดา ระเบียบ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายพสิษฐ์ หุ่นทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ช้างสีนวน

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายธีรเดช ทองอ่อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ตันเอียม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายตะวัน รุกขชาติ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายวสุพล ฮะสุน

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ เวียกไธสงค์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงจิรนันท์ ยิงยง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงพัชรพร ศรช่วย

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐ / ๑๐๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงนฤมล จรทะผา

๒๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงนภัสสร ด่อนขำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงนันทิชา อาจสัญจร

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงทรรศกมล มีบางไทร

๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงไพลิน เอียมสอาด

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงปภาดา ศาตรเพ็ชร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงหฤทัย เตียวิเศษ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงปฏิมากร พลอำมาตร์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงณัฐกฤตา สุดดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงอธิชา ม่วงไข่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงนภสร สุระพันธ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงวิรดา ปยะรัตน์วนกุล

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายสุฐิรัตน์ อ่อนโก๊ก

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายอิทธิเบศ สร้อยเพชร

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายจิรปทย์ ยะอารี

๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายปยะวัชร์ กุลนิล

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายกฤษกร จัตุรัส

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายเอกภพ เริงไวยโรจน์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายณัฐพัชร์ ทรัพย์สำเนียง

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ กุลจิรกร

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายหนึงตะวัน

่

ศรีทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงมานิตา ศรีสมุทร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงนพรดา ตังสกุลระหง

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงวราภรณ์ น้อยยอดยิง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงเนตรชนก ทรัพย์คง

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงจิตราภรณ์ ด้วงนางรอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เต่าทอง

๑๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงทิชานันท์ คระออม

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ดำสง่า

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงกานติมา ยอดทองขาว

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงแสงอรูณ ยาเขียว

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงศศิธร คานบุตตะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงวนัสนันท์ พูนเกษม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงกัญญาพร ทับวาที

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายปรัชญา ทาปลัด

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๑ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงภัณฑิรา ภูมิผล

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงสุภีรดา รักธรรม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงศิริวรรณ แสงนวล

๑๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงอาทิตยา อิมสมบัติ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายจิวพัฒน์ เจริญถิน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายวรภพ พลอยสว่าง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายวันมงคล สุดใจ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายอัครนาถ หิรัญชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายอำพล ต้นสำโรง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายนพดล อยู่เจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายภูสิทธิ โชคดีผาสุข

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงฐิตาภา แซ่ตัน

๑๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายจักรพงษ์ แซ่ตัง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายภานุพงษ์ เซ็งศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายตะวัน นงคราญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายจิรวัฒน์ โหมดพลาย

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายกฤตภาส สิงห์โง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายกิตตินันท์ แดงกองโค

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงขวัญจิรา สามลา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงณัฐณิชา จูพลาย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงนันทิชา ยิงยงค์

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายอิทธิกร ต้นดิลก

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายกรวิชญ์ วิลัยเลิศ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ พุ่มยีหวา

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายจารุวัตร ชิดสันเทียะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายตะวัน พรมมิ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายฐิรไชย ลิมปนะพฤกษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายรวีวิชญ์ พงศ์เมทินธนกุล

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายธนวัต ประสพสุวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงพรเพชร ทองอ่อน

๐๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงธัญภรณ์ สงวนธรรม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงวรรณวิสา เริมยินดี

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายนครินทร์ นารอด

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายตังปณิฐาน

้

นารอด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายจิรพงศ์ พิมพ์ดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๒ / ๑๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายศุภกิจ ปลังกลาง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายมนัสนันท์ แซ่โล้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายณัชพล เหลียมแก้ว

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายสุทัศน์ ทองย้อย

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายฐิติภูมิ เสียงบุญ

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายอนุชา เกษมสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ อนันตา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายสมหมาย พุ่มยงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายศิริศักดิ

์

ชำนาญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายกฤษณเรศ คงเกิด

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายสหรัส ส่องพราย

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายชยางกูร ขาวผ่อง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงยุรดี สร้อยทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงวาสนา พลสิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงบุณยวีร์ โดดสังข์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ โซนรัมย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงดวงพร ทองมาก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงตรองศรี ชืนอารมย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ประมวลทรัพย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายอลิชาติ อาจภักดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายพงษ์พิษณุ ศรีกระจ่าง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงอโนชา ยิมละมัย

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงอุทัยวรรณ พวงทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายศตคุณ กาพล

๐๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายอัครชัย รับเพ็ชร

๑๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายณัฐรินทร เจริญดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายพิมชนก ตามบุญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายนนนนน มาลาเวช

๑๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงนภาวัลย์ ใจดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายพิจักษณ์ ฮวดสุวรรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จันหา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ช่างทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงนิติธาดา ระเบียบ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายพศุตม์ เหลียมแก้ว

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายธีรวัฒน์ ทารสาร

๒๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)

วัดตึกมหาชยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๓ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายชัยอนันต์ กอบกระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายวสันต์ ทัดปากนำ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายจิรพงศ์ แจ่มเทียงตรง

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายธันยบูรณ์ แจ่มเทียงตรง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงธัญธร กรดเครือ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายไอคิว วันดี

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงณัฐสุดา นาหนุน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงลลิตา คานะมี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายธีรเทพ พิเดช

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงปนันดา รักษ์รู้

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายอ่องยุ้น ไม่มีนามสกุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงคำเย็น ไม่มีนามสกุล

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายภูตาล มาริชิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายทินภัทร ทีหลวย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงกนกพร ชุ่มศรี

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงมนัสสินี สายสอ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายกรวิชญ์ ทิศาวงศ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๖๒ เด็กชายอิทธิพลธานินทร์

พุทธานุ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายส่งศักดิ

์

พุ่มแจ่ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงชลีรัตน์ พรายทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงวิภาพร สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายพลกฤษ ศิรินู

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายสหรัฐ สิงหนนท์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายกฤษดา รอดเขียว

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายอิทธิพล แก้วคำปน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงอธิชา แหยมอุบล

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงพิยดา คำแสน

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงวัลยา สีเหลืองอ่อน

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายคณิศร บุญเสริฐ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงรินรดา สุขสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เฟองสิน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายวิทย์วศิน นาคพงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๗๗
นางสาวอระนุช แหยมอุบล

๒๕/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายอนุภัทร เกตุจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันดาบ วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายมงคล ภู่อุ่น

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันดาบ วัดโคกขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๔ / ๑๐๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงวรดา อ่องสาขา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันดาบ วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงเนตรนภา สอาดเอียม

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันดาบ วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงลลิตา หอมฟุง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันดาบ วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายมนตรี คำแพง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันดาบ วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายภัทราวุธ นาคอ่อน

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันดาบ วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายปราโมทย์ กองเกตุใหญ่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันดาบ วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายณัฐกร จีนประดับ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายวรินทร์ โพธิทัง

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงพัชราภา ทองสัมฤทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายณรงธร บุญกัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายนรินทร ตรีลำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายอิษวัต เริมยินดี

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายอาทิตย์ ตรัยสุทธิ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงพิมลนาฎ ณ บางช้าง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงนิสา คงเมือง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงสิราวรรณ พันมูล

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายลัทธพล มหาบัน

๓๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ขวัญสมบูรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายอรรถพล โหน่งบัณฑิต

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายวายุพัฒน์ กลินจันทร์

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายภูริณัฐ เย็นวัฒนา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ อวยบางมด

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายธนะพัฒน์ ลีเอาะ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายธรรมบุตร ด้วงสงค์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายภาณุพันธ์ จันทร์กำเหนิด

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายนันทภัค คชสารทอง

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงอัญชิษฐา เหระวัน

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงปยวรรณ ปาอิน

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงณโรอัญ หมืนรักษ์

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงกุลปรียา พัฒน์ประคอง

๒๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงนงนภัส บำรุงซือ

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงณภัทร ใจดี

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงขวัญจิรา สิงหรา

๑๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงเพชรรัตน์ มิตรทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ดีเสมอ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๕ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงวัสนา บุญมา

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงอลิสา น้อนสุพรรณ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายต้นนำ เนติบุตร

๒๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายณัทณเอก งามดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายธีรภัทร ปะกิระตา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายมีนา แตงชุ่ม

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายสรวิทย์ อ่อนพิมพ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ เหียบขุนทด

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายปุณณภัทร สดับธรรม

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายจตุพร จุ้ยไทย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงวันวิสา คงมาก

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มโนปราณีต

๒๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงพรรัตน์ ภูแสงสัน

้

๒๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงอนัญญา แก้วทอง

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงวรรณวิศา สมปาง

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อรุณ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงอริสา จันทร์พูน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๓๒
นางสาวมุกดาพรรณ พุฒอินถา

๐๒/๐๘/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายพงศภัค กลินจันทร์

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

วัดโคกขาม วัดโคกขาม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๓๔
นายณรงค์ เนตรลา

๑๗/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดชีผ้าขาว วัดชีผ้าขาว  

สค ๒๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงอุษณีย์ กำปนทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายฐาปกรณ์ สังข์ขาว

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายทินกร อิสระฉันท์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายเมธพนธ์ น้อยปานะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายธันวา ม่วงปน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายภาราดร ธนะพรลำเลิศ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงอัญชลี ทาอ่อง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ วรดูลย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงมานิตา เพ็งสระน้อย

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงณัชชา ชาวบ้านแหลม

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงธนัญญา เริมยินดี

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงกชกร ดิษใจบุญ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงอังคณาง วงค์ตาผา

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงสุพรรณิกา ยาสาธร

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงวรารัตน์ ศรีนวล

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๖ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงชนากานต์ แม่บุญเรือน

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงวิไลวรรณ วรดูลย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงกุลวดี หาญวงษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงณธิดา เข็มภิระ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายอรรถชัย สุขประเสริฐ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายธีรภัทร์ แจ่มเทียงตรง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายพงศกร กรังพานิชย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายรัตนากร ใสเย็น

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายสนธยา วรดูลย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายภูริภัทร์ มาลีรัตน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนสมงาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงจิราภา คุณสี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงชุติกานต์ สร้อยอำภา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า วัดบางกระเจ้า  

สค ๒๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายธีรเทพ มาลีรัตน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วัดวิสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วมณีมงคล

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วัดวิสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงชุติมา ภู่เหล็ก

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วัดวิสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยาสาธร

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วัดวิสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายภูวนาถ พิมสาร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วัดวิสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงณีลดา สำเภาทิพย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วัดวิสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงนาตยา คงยนต์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วัดวิสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงสุนิภา รอดสุด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม วัดวิสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงธัญชนก เกริกกิตติชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายธนพล แซ่ลิม

้

๒๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงสโรชา จ่าแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงกาญจนา ม่วงรอด

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายภีรเดช ศรีวงค์จันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า วัดศรีวนาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายณัฐชนน อินทรสาคร

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายธีรภัทร ศรีศักดิสมบัติ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายภูมินทร์ วงษ์สุวรรณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายรพีภัทร บุญส่ง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายสมชาย คงสมัคร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายเอกวิชญ์ ศรีแสน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงกมลชนก เสือเหลือง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงจิตลดา ชอบศิลป

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงจิราภา แก้วโวหาร

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๗ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงธัญชนก จารุวัฒนสาคร

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงบุศรินทร์ สมบุญดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงพรชิตา ปาไม้ทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงมณฑกานต์ จันทร์แดง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงวริศรา ไทรทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงไอนิโซเฟย รูนารา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายคุณากร หงษ์กลิน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายชยพล ไชยบุญเรือง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายณัฐพล มหาอาจ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายศรีสวัสดิ

์

มีพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายศุภกฤต พงษ์เกลียง

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายเสกสรรค์ นรกิจ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายอนุวัฒน์ สวนแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายอาณัติ สมเทศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายอิทธิพัทธ์ นาคสวาท

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายโอฬาริก อยู่เปยม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงกัญญา จันทรประเสริฐ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงจีรธิดา ชาญสมุทร

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ไม้เกตุ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงฌิมาภรณ์ ใจจริงดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงนรกมล จันทรประเสริฐ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงนฤมล มาลีเทศ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงเบญญาภา อินกลับ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงปภาวดี หูพารักษา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วนำมิตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงพิชชาภา คงขำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงพิชชาอร สิมมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงวิภาดา ว่องวิทย์การ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงศศิมา กรังทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงสวรินทร์ น้อยเพิมพูล

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงสุนันทกานต์ รักชาติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงอรจีรา รอดคร้าม

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงอรนันท์ มณีโชติกูล

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงอัญชนา บุญประเสริฐ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายชญานนท์ นุชประเสริฐ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๘ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายชัยดำรงค์ บุญมัน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายญาณวุฒิ จอมหงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายณัฐภูมิ รุ่งอุทัยถาวรสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ สำราญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายดนุเดช หงษ์ทับทิม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายธีรภัทร เอียมบุญ

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายธีรวัฒน์ ชาวหญ้าแพรก

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายพีรพัฒน์ เข็มต้น

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายมารุต จันทร์คงวงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายวรินทร เซ็กสูน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายวิศรุต เอ้สมนึก

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายสรยุทธ ทรงทับ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายอนวัช กระจกงาม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ปานบ้านแพ้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงกมลพร อ่อนเนียม

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ พรสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงฐิติพร แดงหม่อง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงณัฐธิดา กิจสกุล

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงธัญจุฑา นวมศิริ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงพรมณี แซ่ลีม

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงสุวพัชร ทองจำนงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงอติพร ขาวกระโทก

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายณัฐชพล สาลีบุตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายธีรภัทร์ คำเจริญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงนิภา มวลสุข

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ศิริ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงหิรัณยา จันทร์แจ้ง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงกรรจณา น้อยเพิมพูล

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายชัชพิมุข แพรกสมุทร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายจิรวัฒน์ สาครวิริยะ

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายสุรทิน สัพโส ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ นามทวย

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงศศิวิมล สังนาง

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อยู่กรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงพรชนก ใจบุญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๙ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงสุขกมล วินิจผล

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายธีรพงศ์ คำพะธิก ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายภูเบศ ทิวรักษา

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายธนโชติ สุวรรณเรือง

๑๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายปฏิพล คลืนประเสริฐ

่

๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม วัดสุทธิวาตวราราม  

สค ๒๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายสิรภพ มรรคเจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเกาะ  

สค ๒๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายรพีภัทร อยู่มงคล

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายอานนท์ บุญประดับ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายผไท พ่อค้าชำนาญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายธนวัตร น้อยอินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงฎรินรัตน์ ซึมรัมย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงสุทธิดา ขาวเจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงชิดชนก พวงพี

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงดวงฤทัย ศุภศร

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงนภาวรรณ นงนุช

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงวิชญาพร บุญมาก

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงวัชรี ศรีเรืองโห้

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงชญาดา

ตระกูลเชียวชาญ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายภัทรดนัย กระชุมรัมย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายรหัท ลัดกรูด

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายธนโชติ กุมารสิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงศศิวิมล นามีผล

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงกุลิสรา สงนิลพะเนาว์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงสุชานาฏ มีสมบัติ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายอรรถพล อู่เจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายอาคม เสิงกำปง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายพัฒนชัย ลึกสีทา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงสุภัสสรา คำพิพจน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงจริยา ศิริบรรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงจิตติมา เริงสมัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงภัทรวดี ทรงเดช

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายวงศกร กุลเรือง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายศุภวิชญ์ ประกาสิทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงชุติมา ระเม็ก

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายคมกริช อิสรารักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๐ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงกนกมรกต อุทรดัน

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงบุศรา ชอบสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายสราวุฒิ ชุมเสนา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายภัทรพงศ์ ศรีกะชา

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๙๔
นางสาวมาลัย สวนน้อย

๒๘/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายพงศกร ขมพุดซา

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายอิราวัต สังข์ลาว

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายปวเรศ ผลห้า

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายธนากร ราจ่อย

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ชุมทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ เสือขำ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงชลธิชา ขาวสม

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงนภัสกร อินติบ

๊

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงสนธิดา แหงปาน

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงคันธารัตน์ แก้วพเนา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงสุพิชญา ยิงยวด

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงสุภัสสรา ชาวหญ้าแพรก

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงปรารถนา พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงขวัญกมล มอญศิริ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๐๙
นางสาวแก้ว -

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายเทวรักษ์ วงค์วิศาล

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงวรินทิพย์ สีคำ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายสุรชัช วัดศรีทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายวรวัฒน์ หุ่นนอก

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายวีรภาพ โพธิสังวาล

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายศุภกร ไก่ฟา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายศราทร แซ่เตียว

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายพอเพียง คล้ายทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายวีรชิต แก้ววิไล

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายศราวุฒิ หงษ์กลิน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายกันต์ อินกลับ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายภาคิน ลายดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายปฏิภาณ ถินแพ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงสวัสดี แพรกสมุทร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงไปรยา ศาลากิจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๑ / ๑๐๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงพรเพ็ญ ดัดตนรัมย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ ตันสุวรรณ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายปรีติวัฒน์ ทองคำ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงลภัสรดา ไม้เกตุ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายวชิรวิทย์ กลินเกษร

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายเดชอดุลย์ แดงกระจ่าง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงภัคจิรา สร้อยอำภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายนันทวัฒน์ ไม้เกตุ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายสุพศิน ยิงยวด

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายธีรภัทร์ เพ็งขุนทด

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายเล็ก บุญทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายธนดล สาดเอียม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายอดิชาติ อายุเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายรชต หาปญนะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญโต

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงอัจฉรา หนองพร้าว

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายกฤตเมธ เนตรน้อย

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายธีระภัทร์ งิมขุนทด

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายพร้อมพงศ์ พรมวาส

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงทิพย์วรรณ พืนนา

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๔๕
นางสาวสาวิตรี ยืนสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๔๖
นายณัชชัชพงศ์ แดงสกุล

๑๗/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๔๗
นางสาวพรพิมล ศิริวุฒิรังสรรค์

๑๗/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๔๘
นางรสชงค์ แก้วก่า

๑๙/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๔๙
นางสุทธิรัตน์

พรตระกูลพิพัฒน์ ๑๒/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๕๐
นายอดุลย์ ชัยคำภา

๘/๑๒/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๕๑
นายอิทธิธร สีเหลือง

๐๕/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๕๒
นางสาวเนาวพร บุญตา

๒๑/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายกุมภาพันธ์ มาพันชวน

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายภูมิพัฒน์ เสือสีนวน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายภานุพงศ์ บุญกรุด

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยมงคล

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายนที มหาไทย

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายมงคล ทองสิน

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงชมพู่ คนพม่า

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๒ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงอรพินท์ เสือสีนวล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงมะลิวรรณ พุทธิพงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงวรรณษา สุขเติม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายสิทธิชัย หอมทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงญาณิการ์ เทียนโพธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายกฤตพจน์ หอมเย็น

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายภูริพัฒน์ นวมศิริ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๖๗
นายวิษณุ ทับทิม

๑๓/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๖๘
นายณัชภักด์ แก้วหาวงษ์

๑๓/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๖๙
นางสาวนันทพร โตกประโคน

๐๖/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ วัดบางหญ้าแพรก  

สค ๒๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายวีรภัทร บัวแดง

๓๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายจตุภพ นาคสถิตย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายธนวัฒน์ เทศปลืม

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายไวกูณฐ์ เนียมสนิท

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายปฏิพล อินทสร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายรัฐภูมิ เกตุทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายอัฐกิตติ

์

สายสาหร่าย
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายชนะพนธ์ แก้วหาวงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายพรหมพิริยะ สว่างแจ้ง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงพลอยชมภู บุญจีนมาก

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงชัชฏาพร อุ่นสุด

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงชนิสรา กิมพิทักษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงธารารัตน์ แซ่เฮง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงนนฑิตา ม่วงจีบ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงณัชชา ปราสาททอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงณัฐวดี ด่อนชำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงปรียานุช นนทศาสตร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงพัชมน ทุวิลา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงรัชนก แต๊ะอุ่ย

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงรินรดา ปราสาททอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายวรรณชนะ คชรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายปริญญา มีใหญ่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ ด่อนชำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ด่อนชำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายสุพชฌาย์ คำอุดม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๓ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายนพกร จิรธรรมชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายธนภูมิ กรุ่นทิพย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายนฤดล สิงห์เจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงชลลดา จิรมโนธรรม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงดวงสมร นำฉำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงศิริภรณ์ ทับแสง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงจารุวรรณ ด่อนชำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงภัทรา ชมพูพืน

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงสิริลักษณ์ นนท์ทรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงบุญตา บัวสูง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงชนกนันท์ ยิงยวด

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงญาณภัทร ตาลทรัพย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงกรรณิกา มะกรูดอินทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงกมลฉัตร ย้อมสี

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงโสรยา ศรีวลีรัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงนวพร ค่ายเพ็ชร

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงนาตาชา มณีโชคชัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายสุธา ปญญาวโรดม

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายสุทธิ แซ่เล้า

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายมนต์ธร มิงสรรพางค์

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงปยธิดา สีพาเสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงขนิษฐา น้อยกาญจนะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ไม้เกตุ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงไพลิน แก้วทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงกาญจนา ชาวไร่อ้อย

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายจีรวัฒน์ ไชยศรีษะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายวรพงศ์ หอมขจร

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงรุ้งทิพย์ พูลผล

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงอลิษา มากรุ่ง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงคริษฐา แสงประทุม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๒๖
นายสุธี บุญช่วย

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายวรรณะ พูลทรัพย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายเกษม ทำนุ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงธันยพร นาโค

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๔ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เอียมโหมด

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายกล้า จำปาทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายสิทธิชัย แก้วมูล

๒๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงวิยดา ทองเจริญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงสวรรยา มึกขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายกวีวัตร ดูเรืองรัมย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงจิดาภา เดชจิต

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายชยางกูร จันทร์คุณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายอานุภาพ ศรีจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายปยณัฐ พุ่มนำเค็ม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงธนารีย์ กิงแก้ว

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงนำทิพย์ กินนารี

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายจรูญวิทย์ คลีฉายา

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ เรืองฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงอังคณา มาปอมทิพย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ทิพละ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายนที บุญประคอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ ไชยเลิศ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที 95

่

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงนาถฏญา ผลสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงสุรัมภา ทำทรัพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงจินดาหลา โสมายัง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ ภูมิดา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายปราการ แจ่มใส

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงสุพรรษา ตาดอยู่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายอธิษฐ์ ขวัญบุญพิทักษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงณิชา ช้างเจริญ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงปรินดา อินทร์ชะมาต

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายธรรมรัตน์ บุญรอด

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายณัฐศักดิ

์

โสภา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายศรัณย์ บำรุงศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงจันทกานต์ วงศ์ประยูร

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายณัฐวุธ มหาพรหม

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงอรปริญา หอมชิด

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายชัยธวัช บำรุงนาดี

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงจิรัฐติกาล สีหะเดช

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๕ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายอรรถพล พ่วงน่วม

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายศรัณญ์ ก้อนทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงอรจิรา ทองคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายทักษิณ แก้วจรัสพงศ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายรชต สินธุเจริญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๗๐ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
ประสม

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงปารณี ชอบธรรมดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงสริตา ทองอำไพ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงรินรกร ทองอำไพ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายอติพล ระเบียบ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายพีรภัทร วชิรนันทากร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร กาวี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร ลำเลิศ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงปยวรรณ กมลวิจิตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายภูผา งัวสมบูรณ์

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงอังคณา เจริญสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงไพลิน ประจุสมัย

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายกิตติธเนศ

์

ศรีทิพย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 

สค ๒๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ สวนสกุล

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายเจษฎากร อุทัยชิด

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายกีรติ คงสว่าง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๘๖
นายกฤตภาส ศิริเขตรกรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๓๕
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม
 

สค ๒๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงฐนิชา สระทองแพ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายปยะชัย ธนวัชรชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายโชคชัย แซ่เอียว

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายนฤทธิ

์

แซ่เอียว

๊

๐๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงพรวลัย หมืนพิพัฒน์

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงไพลิน ไชยเผือก

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงภาณินี บำรุงชาติ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงสุทธิดา ศรีพรหม

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงภัทรดา ชีเอียม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายฉัตรชัย อินทรสอน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายจักรเพ็ชร์ ดอกนางแย้ม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายชัยพิชิต ม่วงกลม

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายธันวา เอียมสะอาด

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๖ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายสรชัช คัดแช่ม

๐๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายอชิตพล จันทรโสภณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายอิทธิพล พวงน้อย

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายพิชานนท์ ศรทรง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายรพีภัทร มะลิแย้ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายอภิวิชญ์ อยู่เสงียม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงสุรีย์วัลย์ หอมทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ โตกราน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงณัฏฐพร โพธิสาร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงณัฐริศา พวงร้อย

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงณัฐวรา พวงร้อย

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงนพมาศ วงษ์ประเวศน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงปรารถนา เชือฉำหลวง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงมนัสพร ปาไม้ทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงเมธาพร เจริญสุข

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงวิรัญญา ดวงนอก

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงสุกัญญา ชุมพงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงสุนิตา ชุมพงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงสุนิสา อือกงฮะ

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงสุภารนันท์ ทองพูล

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงสุภัทรตรา เขียวขวัญยืน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงอารียา คลังเจริญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงอติพร สงวนเผ่า

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงพศิกา ปนทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงปณฑิตา โยธิบาล

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงอรวรรณ แซ่ด่าน

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

วัดโกรกกราก  

สค ๒๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายอาทิตย์ ลีแปด

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายคฑาวุธ คำคนรัก

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายอุดมศักดิ

์

นพคุณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายณัฐนนท์ โรจน์ประสงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

บุญมี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายนิพิฐพนธ์ พุ่มโพธิทอง

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายรังสิมันต์ แก่นแดง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายสุริยัน ฟูกลิน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๗ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายจักรกฤต รอดสมบูรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายลัญฉกร ขนุนทอง

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายวิลิชัย คำชวนชืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ฟกศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงกิงกาญน์

่

ชาวไร่อ้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงจุรีพร แสงเครือ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงศิวพร โยธารักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงจิรภิญญา ตันเอียม

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ลีแปด

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญประเสริฐ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงพรทิชา เทพาชาติ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงเมษา ภิรมย์แจ้ง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงนิชาดา กรรณิกา

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายวินัย ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายใหม่ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายสมชาย ใจดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายมาย ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายอาย ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายอาปราย ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายมินทดา ไม่มีชือสกุล

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายชัดพงษ์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายยานโทเลน ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายออง ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายจูไน ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายแจกศาปา ไม่มีชือสกุล

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายจาแบ้ร์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงน้องหญิง ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงปวีณา อุดม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงลักขณา ปาไม้ทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงปยะรัตน์ พึงจันทร์ดุม

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงมลธิชา เรืองรักษา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงอัม

้

ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงน้อง ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงเอรีญาร์ เหล็กดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๖๙
นางสาวซัน ซัน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๘ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๐๙๗๐
นางสาวยูน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงวินวิน ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงนิรมล มาดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๗๓
นางสาวพิชอร์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายวรวุฒิ ครุฑสัทธา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงตันดาลุย ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงปานดวงใจ หุ่นปน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายตรีวิทย์ ศรีวิชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายพัชรพล จันทะวิชัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๗๙
นางสาวอูยีเตน ไม่มีชือสกุล

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายเนติศักดิ

์

เหมทานนท์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ก้อนสำฤทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม วัดศรีสุทธาราม  

สค ๒๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงมากมรกต สุขกร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายชนันท์ชัย ขันจำนงค์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายกฤษฎา นนวงษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายณัฐกรณ์ น้อยเลิศบุญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีสุกดี

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายนฤรงค์ ตรงศรี

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายปฏิภัทร ดีเลิศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายพงศธร ผือเขียว

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายรัฐภมิ รอดสมหวัง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์เขียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แสงสุขวาว

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงชุตินันท์ สนมศรี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ศรีสุกดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงศศิกานต์ พลายบัว

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงอภิญญา เมืองน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงลลิตา เจียมรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงจารุวรรณ อะเวลา

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงชนกกานต์ พรมมะทัง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงนันทิชา มิงขำษ์

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงปาริชาติ คุณการ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงปริตา ผลสิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายปุณยาพร สุนทร

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงอรปรีญา ทิพย์นางรอง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๒๙ / ๑๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายก้องภพ แข็งแรง

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงกาญจน์ธนารัตน์

กุลธำรงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงกิตติมา จินตนสถิตย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิริเขตต์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงปุณยาพร เลียงชีพ

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๑๐ เด็กหญิงพิมพ์พิพัฒน์ ฮกอวดซิม

้

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงรุจิรา จำนงค์ประโคน

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงอิศราภรณ์ เกิดศรี

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายรัฐภูมิ โพธา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายพัชรดนัย เอียมสะอาด

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายพงศ์พัทธ์ นามโคตร

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงนภัสสร ชืนประโคน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงสุวรรณา บงแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายทศพร มะลิทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ สุพราช

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายพัชรพล นาโสก

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายธีรพงศ์ พรหมดวงศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายภานุวัฒน์ มูลประชา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๒๓
นายสามารถ โพธิทอง

์

๑๗/๘/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๒๔
นางสาวอรวี ชาวนำวน

๑๑/๙/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดบางปลา วัดบางปลา  

สค ๒๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายธีรวิทย์ รุ่งมาก

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายอภินัทธ์ ยู้ท่าเสา

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายกิตติพศ ขำงาม

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายนิธิพัฒน์ คำเสียงใส

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงจันทกานดิ

์

ไทรเกต
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงแสงดาว พูลประดิษฐ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงนิศากร จับบาง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงเดือน วรธ์วรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงภาณุมาส วงศ์อนันต์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายฉัตรณรินทร์ กลินหอม

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายขวัญชาติ หวังดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงอนุสรา บัวเจริญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๕๖๐/๑๐๓๗
นางสาวปวีณา เขตขันหล้า

๒๗/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๕๖๐/๑๐๓๘
นายพนมกร เมืองดู่

๑๑/๔/๒๕๓๑
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ วัดพันธุวงษ์  

สค ๒๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายกิตติชัย แสงสกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๐ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายธนโชติ สนกรุด

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายเปรมนวัฒน์ ใจฉำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงกนกพร มีแก่น

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงญดา ทิกาปูน

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พรมชาติ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายณัฐกร ศรีทองจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายธีรวัฒน์ ขาวเจริญ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงสุกัณญา ชัยเพ็ชร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงแม ต่างด้าว

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงธัญทิพย์ ธัญญชาติกุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายกฤษณะ เชืองาม

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายกรณ์ดนัย สุภเกษ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายสุทธิภัทร์ เนตรลา

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงฐิติภัทร ไผ่ผล

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร มาชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงชริสา เนยคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงณฐกร ชารินทร์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงกมลฉัตร ศูนย์จันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงเมธาวดี วัชนาค

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายชยนัฐ ตีปะเคน

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายเตวิช โสวิชัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงณปภา หมันทรัพย์

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายจักรพงศ์ เฟองฟุง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายณัฐปคัลภ์ กิรติขจรกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงจรัญญา เฉลิมกาย

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงณัฐกฤตา ทิพย์เนตร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงจีรนันท์ ลาภร

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงจารุณี ลาภร

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงชาลิสา สุวรรณสม

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงนิชรัตน์ จันทะคูณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงนัชชา ราชบัณฑิต

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงอรสา อ่อนสนิทพะเนา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายธัชกร เบญมาตย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ เปลียนแก้ว

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงกมลรัตน์ มีทรัพย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๑ / ๑๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายธีรวุฒิ ทิกาปูน

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงวราภรณ์ พันธ์สุข

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายวีรภัทร์ แตงน้อย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายวัฒนรัตน์ ลูกศร

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายติณณ์ สว่างรัตวัฒนา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงวิจิตรา ตุยสติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายศักดาวุฒิ เทพการ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงอริศรา วงศ์สุภา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ลำพองพวง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายหัสดีน พลลาภ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ มุงคุณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงธนายุพา โพธิศรี

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายธีรวัฒน์ ต่อชีวัน

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายกิตติชัย จันละไวย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายธนพนธ์ โถแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงวิภาดา ศรีโมรส

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงสุภลักษณ์ บุญช่วย

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายชินทัตต์ สระบัว

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๙๓
นางกัญญาวีร์ พานแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๙๔
นางชัญญ์ชญา คชรินทร์

๓๑/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๙๕
นางสาวธวัลรัตน์ เรืองพลับพลา

๒๙/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๙๖
นางสาวพวงเพชร จารุปราโมทย์

๑๔/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๙๗
นางสาวพัชรีพร เทียงสมบุญ

่

๒๔/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๙๘
นางสาวพัฒนียา แซ่อัง

้

๑๖/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๐๙๙
นายภูวรินทร์ พันชน

๒๐/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๑๐๐
นางสาววรวรรญา แหวนหล่อ

๒๕/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๑๐๑
นายศุภชัย ดาบุตร

๑๒/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๑๐๒
นายสราวุฒิ บัวกลีบ

๑๗/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๑๐๓
นางสาวสหัสยา กลินพิพัฒน์

่

๑๓/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๑๐๔
นางสาวสุรินาถ ขาวเอียม

่

๑๔/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๑๐๕
นางสาวเบญจวรรณ สีสันงาม

๐๑/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง  

สค ๒๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงโกมี

่

-
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงอมลวรรณ ทอมุด

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายตะละฉัน -

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายหาญ -

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๒ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงปริญญา หงษ์ษาทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายแจ๊บ -

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงมุก -

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๑๓
นายฉลอง -

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายอาวเมียละ -

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายเยลินาย -

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๑๖
นางสาวจินตนา -

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงปอก -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายชาน -

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายกองเมียะ -

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายนะ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงเฮงจิดา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายวันชัย -

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายชานโท -

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริมงคล วัดศิริมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายศุภกานต์ อินผา ๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายนรากร ถนนแก้ว

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายกฤษฎา ปะมาคะมา

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงกมลทิพย์ ทับพร

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงทันตะวัน เติดครรลัย

๊

๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงศุภากร สว่างศรี

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงนัฐณิชา เล้าอรุณ

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงณัฐชานันท์ สนสุรัตน์

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงปณณิกา วิทยากุลชัย

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พิพัฒน์พงษ์ ๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายกฤษณะ โฉมอินทร

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายธีรทรัพย์ ยีกะแพทย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงเนตรนภา คำเอม ๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงฉันทิศา ไร่ผล

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงรังสิมา หินพิมาย

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงรัตน์สุดา จันทรังษี

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงพัสนันท์ ธนันทา ๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงจีราวรรรณ สะระศีล

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายเศรษฐราช เพ็งเจริญ

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายอลงกรณ์ ขาวพุ่ม

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายณัฐศักดิ

์

มันสิน

่

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๓ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายจิรวัฒน์ คุณมี

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายธนภัทร โมราเจริญ

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงชนินาถ หอมแดง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงกนกพร เสือกลัด

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงภูริดา ชาวไร่ ๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงนำ อุดมสมบูรณ์ผล

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงพิยดา สุขแสวง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงนำเพชร พุตลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายสิทธินนท์ ลอยธาร

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายอิธิพัทธ์ ทัศนีย์ไตรเทพ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงรพีพรรณ จูวรรณะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงคุณิตา บัวผัน

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงอัมรินทร์ ทุ่งมาศ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงรสา เคหะสถาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงปาริยา ต้นภูเขียว

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงปรียาภัทร ทวีทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายภาณุพงศ์ กลำคลองตัน

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายเพทาย โพธิทอง

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงพัชราวดี เปลียนสันเทียะ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ ภิรมย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงพิชญาภัค เทียนกะสิ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายเมืองแมน มงคลนิมิตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ แจ่มกระจ่าง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงเอวิตรา แซ่เฮ้ง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ไชยพงษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงรัตนาวดี เมียดเตียบ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงณัฏฐวี วิพรรณะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงศิริประภา จินดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงณภัสมณฑ์ พิมพ์สอาด

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงณัฏฐธิดา หินนท์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงสิริรัศมี โพธิกลาง

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สานุ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงนุชจิรา จุงาม

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงพรทิพย์ อิสระฉันท์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงศรัญญา กุนชรินทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๔ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงณัฐณิชา แสนเขือน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงพลอยชมพู บัวทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายชินรัตน์ ตีบอ่อน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายชัชชัย อุดชุมพิสัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายอดิศร บัวคำศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายฤกษ์ชัย อภิทัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายภาณุพงษ์ ผุดผ่องใส

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายภิญโญ ชิวปรีชา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายสิทธิโชค อยู่คำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายนวพล สุขหิรัญ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

ศิริเกษ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายนันทชัย ทิมดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายเพทาย วันเพ็ง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายเบญจพล เนตรลักษณ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายโปเต้ ศรีชัยนาท

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายนพภคุณ วรรณกิตติสุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีจันทร์โฉม

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงแก้วมณี ชาเหลา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงภาวิกา ใหม่คามิ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงสานขวัญ เทวาวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงนัฐพร เกตุมะยูร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงสุวิมล ธรรมเจริญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงภัทรวดี แสงสมบัติ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงปริชญา ทรัพย์มาก

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงพิมณิภา ผึงผดุง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๐๕ เด็กหญิงสร้อยอินทนิล
นาครินทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงนันทนา ทองคุ้ม

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายชัยณรงค์ พินธประกัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายประจักร คำลือ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายพิทยา ขุนพิทักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายพิภัติภูมิ ศรีจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายรัตนชาติ บุญญบาล

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายศรันย์ภัทร ปาสาเน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงกิตติกา เมฆเลือม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ รุ่งแจ้ง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๕ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงทัตติพันธ์ ศิริบัวพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงศาตนันท์ อุบลไทร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงศุภดี ปลีดอก

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงสายธาร สถิรวัฒนกุล

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงสุจารี ดวงแก้วนภาลัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงสุจิรา ดวงแก้วนภาลัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงอัญชนา อุ่นเจริญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายศุภกร จอกแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา กล่อมดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ หุยะพันธ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงปภัทรสรา กาวี

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงภัทรจิรา นางงาม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปานรักษา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงอรุณี สมบูรณ์ดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายจิรวัฒน์ แสงจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายณัฐษัณฒ์ ราชรินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายดนุภพ สร้อยทรัพย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายปริญญา หลงเปลียว

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงกัลยกร สินธุสนธิชาติ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงกุลธิดา สิงจานุสงค์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงชญาดา นาคคุ้ม

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทวาล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เลือนต่อ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงนพรัต ยุวณวรรธนะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงปรมาภรณ์ มักมะยม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงปญจณัท บุญประคอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงพรธิภา ระวิโชติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงภัทรชาพร กลันกำเนิด

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงมินตรา บูรณะไพบูลย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงวรกมล ชุมพินิจ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงวิภาดา แก้วเกิด

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายทิวากร ตุ้มเพ็ชร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายปารินทร์ นางงาม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายวินิทร วนาประเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๖ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงณิชากร ดิษฐเกตุ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงไปรยา ปรีงาม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงวริยา สำราญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงเสาวภาคย์ ประภาสัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายณัฐชัย กุลวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายอรรณพ ม่วงมณี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงกีรณา พรชิว

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงสิตา ยังสันเทียะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงสุกานดา พวงเนตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงสุชาวดี สุขเอียม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายเซีย

้

ไม่มี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงชนัฎฎา มงคลสุขเจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงนัฐทรีญา รุ่งสว่าง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงปาริฉัตร วะสีแดง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงวรัญญา ออกกิจวัตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงวรันธร คลำวิลัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ศรีลา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงสุภรัตน์ อินต๊ะเม้า

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายอภิรักษ์ เสือเหลือง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงภานิสา สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายธีร เพ็งอุดม

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงพิมพิศา นามเหลา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เหียวขุนทด

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงวรินยุพา จีนากุล

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายปวเรศ กุตนันท์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงภารดา มูลทรงเกียรติ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายชนะภัทร ลูกศร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงชนาภา สุวรรณชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงพรนัชชา เติมสายทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงอริสรา จงปรางค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายธีรภัทร เงินสมุทร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายคุณาทิศ กิจประสงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงดวงแก้ว ชะโลธร

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายธนพนธ์ อ่อนสนิท

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายพิทักษ์ชาติ ประชานอก

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๗ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงธัญมน ราชเวียง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายธรณ์ธันย์ พฤฒพงษ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงจุฑามณี ผาสุก

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายรัชชานนท์ เฮงที

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายปวีณวัช รอดสดใส

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงลักษิกา ปยจิรกาล

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงสุภัทรตรา สุวรรณเครือ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงศศิรัตน์ น้อยเพิมพูล

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงณิชาพัฒน์ วรวัฒน์ชัยกุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงพรชิตา ชัยศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงธัญวลัย ยิมทะโชติ

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ คำสีแดง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงณัฐณิชา เปยมเจริญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงวิจิตรา ไม่มีนามสกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงอินทิรา อินสว่าง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายอัครพล หทัยทัศน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงจิรประภา ศรีมากเปยม

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายประชา สมศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญเรือง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงศิริกานต์ ขุนพิทักษ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงชนาภา ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แจ่มเทียงตรง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงทัศน์วรรณา มันหมาย

่

๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงฐิติวรดา บุญสง่า ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายชนะ เสฐวนิช

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายการิน แซ่เฮอ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายมหาชัย ทองบ่อ

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงลักษณารีย์ สร้อยเจดีย์

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ อุดมพร

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายรัตนชัย สิงห์พรม

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงเวทิตา สนกรุด

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงอภิสรา ทองอุทัย

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงทิพยรัตน์ ศรีนำทอง

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงอรัญญา อุ่นจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงกัญญาภัค คมคาย ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๘ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงณัฐกุล ทรัพย์ประเสริฐ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงนันทิชา สีหาราช ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงจิณณพัฒน์ เพ็ชรแสง

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายกันตพล สุวรรณคติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายตะวัน พันธุ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงสุภัสศร ศรีชมภู ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงสลินทิพย์ โยธาศรี

๑๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายกิตติชัย ปุดดี

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายปยะ กัยแก่ม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายพลากร สุภาษร

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงเต็มปริม

่

โยโส
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายพันธวิศ สุขสมถิน

่

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงปาริตา ไสวงาม

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา บุญโญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงประภัสสร ปรึกษาครบุรี ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงสิริวิมล จันทร์คำเข้ม

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายชนะพล แสงสุวรรณ

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายพิพัฒน์ ชาวตะโปน

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายธนากร หลักเพชร

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายณัฐดนัย หวังสิวกลาง

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายคมสันต์ เฉิดสำราญ ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงดวงฤทัย ภูครองหิน

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายธนภัทร โตประทีป

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงรัดดา นัดครบุรี

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายธัชพล เคนดา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงรัตนากร ชูสุวรรณ์

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงแสงอ่อน ไม่มีนามสกุล

๒๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงอัญชิสา ตระกูลณรงค์

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงจิรัชยา ศิริบุตรวงค์

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงจิราวดี แสนพันธ์

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงอรญา คำบาง

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงพลอย ไม่มีนามสกุล

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายศุภการณ์ ฝายจิตชอบ

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายพีรภัทร อมประสิทธิ

์

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายใหม่ ตาสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๓๙ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายจิตติพัฒน์ โสดทิพย์

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายพรรษา กันคำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายพีรณัฐ บุญประกอบ

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงกชกร สุมาลุ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงพัฒน์นรี สุขปาน

๑๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายพัชรพล ยศปญญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงนภาพร ศรีอำดี

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายพีรพัฒน์ มันตลักษณ์ ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายณัฎซวรรธนิ อยู่เปา ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายชลสิทธิ

์

งามเฉลียว ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายรัฐศาสตร์ วงศ์ชู

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายอาทิตย์ ก้อนรัมย์

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางปง วัดเทพนรรัตน์  

สค ๒๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงณัฐลดา นวลเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนรรัตน์ วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายศุภกร สนสกล

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงนฤศรา กิมเสาร์

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงเบญญาภา บุตรหล่อ

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงวิลาสินี ทองทิพย์

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายจักรพงศ์ ดอกบัว

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายรัฐภูมิ พุ่มซะเอม

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายพงศกร เกษพิจิตร

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สรรพากรณ์

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงธิดาพร พรมมี

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงอริตา วรรณภักดี

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงสุกัญญา ปรินแคน ๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงขวัญดาว สิงหา

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายณัฐชานนท์ เพชรจีด

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายอนุพงษ์ ฉายทิพย์

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายสุธินันท์ พาต่อ

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายพ้นภัย ขำวิงค์

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายชัยอนันต์ วงคงคำ

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายจิรายุ นาเนกรังสรรค์

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายจิระศักดิ

์

แดงวัฒน์ ๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายทักษิณ สิงห์โต

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายสุธิพงษ์ น่วมนิม

่

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๐ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายอรรถวุฒิ อินทวงค์คำ ๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายธีรภัทร เนียมประเสริฐ ๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายทศพล เสือเดช

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายวรภพ กายไธสง

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายณัฐพงศ์ แดงวัฒน์

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายทศพล ม่วงสุข

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายวีรพล ชัยพรศิลปกร

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายภูริภัทร ชัยชนะ

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายนันทิพัฒน์ ร้อยอำแพง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายชยุตพงศ์ จันจู ๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายศุภณัฏฐ์ รินทร์วิฑูรย์

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายราเมศว์ บุตรพรม

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายอัครวินท์ บานเย็น

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงพนมพร สร้างไธสง

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงวรัชญา แก้ววิเชียร

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงแพรวา ฉะภูมิรัมย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เรืองศิลป

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ สีอ่อน

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงธัญสุดา แสงใย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงศุภนุช พิทักษ์กิจ ๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงกรองทิพย์ ศิริเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงจิรัชยา อ่วมแจ้ง

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงปณณพร มุ่งดี ๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงผ่องมณี มุทระพัต

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงลักษณา รัตนรังคะ

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงฌามาวดี จันทมาสน์

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงสุภิญญา ไปแดน

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงกล้า

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงอินทิรา เหลืองมะรัง ๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงกานดา สุขประกอบ

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงสุพิชชา อุปเทพ

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร เพ็ชรดี ๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงหงษ์สุวรรณ ทองสอนลอน ๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงมุฑิตา เรียบรัมย์ ๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงปริศนา บุญเกิด ๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๑ / ๑๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงวริยา บุญตา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงภาคินี โกยรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงจันทนา งามคง

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๒๘
นายกฤตเมธ สุขสาคร

๒๔/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายกฤษณวัฒน์ ผาสุก

๒๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายพิทวัส บุญศิริ

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายรวิพล แจ่มนิยม

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงรุ่งทิพธ์ ถิรเมธีกุล

๑๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงนันทวรรณ มาประชุม ๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงรวีวรรณ ละสอน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงนพมาศ มุงคุณคำซาว

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เข็มแดง ๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายโกเมศ สุขม่วง

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายนรากร ชัยพรศิลปกร

๑๘/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงศิริยาภรณ์ ทองเปะ

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายปณิธาน สิทธิ ๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ มาลี

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายนรินทร์ศักดิ

์

เพชรมาก
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายปภินวิทย์ แก้วอิม

่

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายกรวิภา เกตุแก้ว

๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายนัฐวุฒิ เขตประทุม

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงสมถวิล โปะประทีป

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงวิภาดา งามเถือน

่

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงพัชรพร นุสาโล

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงอรอนงค์ ใสติด

๊

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงวรรณภรณ์ แซ่เล้า ๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงเนตรนภา ดิษฐตะคุ

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงอลิสรา บุญตา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายสรณ์สิริ หงษา ๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายพัชรพล กลินหอม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายสมรักษ์ กันขุนทด

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงชญานิน ผลประเสริฐ ๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ชืนอารมย์

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงพิมพาพรรณ สีลวิสุทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงปาริชาติ ศิริแพทย์

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๒ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงมณฑกานต์ ดวงแก้ว ๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงภัทรวดี คำมณีจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงนันธิตา แปะพานิชย์ ๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ จันทร์พงศ์

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงสุพิชญา รัตนทิพย์

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายนิพนธ์ ทาทิพย์

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายวงศกร สระบัว

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายธนภัทร แสวงสุข

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายไกรสรณ์ สุกใส

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายธีรภัทร สิทธิพงษ์ ๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงกรกนก เบ้าทอง

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงธนัญชนก นาคำ

๑๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบางปง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

วัดบางปง  

สค ๒๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายศุภกร นุ้ยเย็น

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายกิตติธร ไสโยธา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงวรรณิศา รัตนวงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายธนบูรณ์ สิงห์เรือง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายณัฐธัญ ทองใบ

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงจิรนันท์ แจ่มใส

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงภัทรสุดา กองทองนอก

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายเฉลิมชัย บันจุน

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงชาธิตา บุญโต

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงชลดา บัวขาว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงสุธาวัลย์ โตสาตร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงศศิธร ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงสุกัญญา วิชัยรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงวรรณิศา แซ่ฮือ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายยุทธศาสตร์ ทองเทียง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงสุจิรา อุดม

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายชนะชัย ยันตะระกะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายพงษ์เทพ เลือนต่อ

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงปญจม์พร เครือภักดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงดารินทร์ อัตโน

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงสุพัตรา ลุ้งใหญ่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงพัชราภา เชือจีน

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ วชิรปทมา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๓ / ๑๐๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงอารยา ประยูรรัมย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงวรวรรณ รามัญอุดม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงพิมพกานต์ เชาวน์วิทยา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงรวิสรา คำเคน

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงสโรชา รัตนโกมล

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงณัฏฐา ไพเรืองโสม

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วาที
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงอภัสรา วงษ์พิมพ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายวีรภัทร นำพา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา ดีกระจ่าง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายคฑาวุธ เงินมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายจิรภัทร ผลเกลียง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายกันทรากร มุ่งดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายชัยพร แซ่ซี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายเพชร เจริญทัพ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายจีรภัทร สุขสวัสดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายพัชรพล เกินสอน

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายมารุตพงษ์ วรรณงาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายวิชาญ พรหมสมบูรณ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายธนภัทร อินอุ่นโชติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายภัครพล โสภา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ มาลัยศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงเพชรา โมรัษเฐียร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงดวงธิดา พิชชาภากุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ทับแสงทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ คุ้มบัวบาน

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงอภิญญา เลิศพัฒนกิจกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงศราวดี วงขึง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงนภัสภรณ์ วงษ์รอด

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงมณฑิตา พรหมราช

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายพันธวัช ชูหนู

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงชวิศา ฉำโสฬส

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงกวินทิพย์ รามจาตุ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายพงศธร ทิพย์มณเฑียร

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา เอือมเอิบ

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๔ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายราเมศร์ เชือพิพัฒน์

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ หงษ์ทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงวรรณภา บุญชัยยา

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายปติภัทร เกิดโชติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงอภิญญา สดคมขำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงดวงนภา อินัง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายชินวัฒน์ เติมสายทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายภาณุวิชญ์ จงโปร่งกลาง

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงสุมิตรา โสภาวงศ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงพรรณวษา แซ่เตียว

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี พลีงาม

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงวิมลสิริ ภาสดา

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โทคำมา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงศศิประภา กลางพิมาย

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงแสงรวี สีสังข์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงขนิษฐา ภางาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงนิตยา พรมนุช

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๔๗
นางสาวจันทิมา แดงรุน

๒๑/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๔๘
นางสาวจิราวัลย์ วงค์ษาเนา

๒๒/๕/๒๕๒๗
โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๔๙
นายปฐมพงษ์ แย้มสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๕๐
นายศุภมิตร วงศ์นิมิตร ๑/๑/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๕๑
นางสาวสุภาวรรณ พุ่มกัน

๑๓/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดคลองครุ วัดคลองครุ  

สค ๒๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายธนกร ปาปะกาย

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายวีรนันท์ จันทร์ดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายศุภฤกษ์ เปลียนพันธุ์

่

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงกัญญา ประสารเชือ

้

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงกัลยกร เกือคลัง

้

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงปณิตา เริมยินดี

่

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงปภาดา มีตา

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงสุคนธา สมประสงค์

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายพีรพล พิลาเกิด ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงพรชนุตร์ อ่อนคำ

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงรุ่งทิวา แซ่เตียว

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายกฤษฎา ศิริรจน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายธนพงษ์ โสนำเทียง

่

๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๕ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายสุทธิภัทร บุญเลิศ

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงพิมพากานต์ ผ่องผิว

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายศุพลวัฒน์ โคตนนท์

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายตรัยจักร สนามชัย

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงรัชนีกร เกตุแก้ว

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายสหัสสนัย สัญญนาค

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงจินต์ศุจี จินารักษ์

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายศุภสิทธิ

์

ดีเทียน
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายพรพิรุนธิ

์

เสนีวงค์ ณ อยุธยา ๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายพงศกร พุ่มไม้ชัยพฤกษ์

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงรัตนมณี หลักแก้ว ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายสิรภัทร ศรีวิเศษ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงกิตติยา บุษดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายทักษิณ พรมชาติ

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงจีรนันท์ บุตรฉำ

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงสุพิชชา อยู่เจริญ

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงธณัชชา ฉิมมา ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงชนาธิป เงินทิม

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงทิพภาพร นกงาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงธัญชนก คำนนท์

๑๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงธัญสินี ชูสุข ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ ฟกฉิม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายพัชรพล ทองสี ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงเบญจพร ขาวพุ่ม ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงพิชญธิดา จุลอักษร

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายพีระพัฒน์ แร่กาสินธุ์

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงฟาใส โตจรัส ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายอาทิตย์ ทองเกลียง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงอวิกา ปานมีศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายพัชรพล วงสุโท

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงโสภิตา สุวรรณอาจ

๑๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงณิชนาฏ มีทรัพย์ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงเกวลิน ทองสุข

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรพินิจอำไพ

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงกชกร ปะสิงชอบ

่

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๖ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงวรนิษฐา ตาชิว ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายอนุชา บัวสง่า

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายสิรภัทร สาลีคุปต์

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงนุจรินทร์ ขวัญเมือง

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญตวง

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายปุณณวิช ทองบุญเลิศ

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงสิริลักษณ์ สาแก้ว

๒๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงธีรารัตน์ ศรีราคาม

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงจารุวรรณ มหาวรรณ์ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายวีรศรุต ศรีสมุทรนาค ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงภัทรวดี วรรณชนะ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงอรัญญา บุญจันทร์

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงปริยกร สุขแก้ว ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญวาส

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงพิชญาภา วิชาคุณ

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงจิระภัทร ประจญยุทธ

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายประสิทธิ

์

แดนไทยช้างน้อย
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายธีรภัทร บรรณสาร

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายฐิติภัทร มุมไธสง

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงทิพวรรณ เรืองทิพย์

๑๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายสรวิชญ์ อินทะโพธิ

์

๒๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงเบญญาภา จินพละ

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงนวพร เย็นใจมา ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายวรรณกร ชาญฉลาด ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายกันทรากร ใหญ่รัมย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กาญจนะวรรณ

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงอารยา หมืนพินิจ

่

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ศรีสมชัย

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายพรหมพิริยะ แก้วแก่น

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายรันตทัต สุขสิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงศาตนันทน์ เหมือนถนอม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายนาวี เกตุแก้ว

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงสุวนันท์ แสนชัย

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายเจษฎากร พาน้อย

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงเมธารินทร์ ไชยดวง ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๗ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายจารุวิทย์ เผ่าเงินงาม

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงอธิชา ทิพพระจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงสุภาพิชญ์ แย้มทัศน์

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายทรงวุฒิ สมสุข

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายรณกร จันทร์อ่อน

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงกันตนา หล้าเพ็ง

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงอธิติยา กรเพ็ชร ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายณัฐนนท์ นวดประโคน

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงปราณิศา สมณะ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงลักขณา โทนเดียว

่

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายธนภัทร จันทมนต์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายศุภณัฐ ลอยแก้ว

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงชุติณัชชา เสริมผล

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ แย้มบุญมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เศรษฐีสมบัติ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายเจษฎาวุธ ยามดี

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายอภิรักษ์ อภิสุเมธานนท์ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงฌาริณี แร่ทอง ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายนครินทร์ นิมเนียม

่

๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายพีรพล นิโกรถะ

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายพุฒิชัย แย้มมนัส

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายวีระชัย บรรเทิงใจ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายศุภฤกษ์ เมืองโคตร ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายภูวดล จันทร์ขาวปอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายกวีรัตน์ ขาวพลับ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร มะโนชาติ

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายปณณวิชญ์ รัตนงาม

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงพิมมนี เจริญสลุง

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงมีนา วงศ์กำภู

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายจตุพรชัย ชังโชติ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายพรรษา แก้วทอง

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงพิชญ์นรี พรมแสน ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงผกามาศ เอือกนกพันธ์

้

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงสิรินทิพย์ อ้นชาวนา ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายพจน์พิชาญ ชุ่มจิตร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๘ / ๑๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายธีรกานต์ ทองดี ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายทวีโชค กำเนิดกลาง

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายอนาวิล นิที ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายภูมิรพี เกยด่านกลาง

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายนฤบดินทร์ ห่อทอง

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายธนวัตร์ กันทา

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายอัฑฒกร รุจิโภชน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายอาคม โพธิทอง

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงณิชาพร ฤทธิคำรพ

์

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงเจนจิรา หมันตลุง

่

๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงเจนจิรา ยินดี

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงฉัตรแก้ว สมบัติดี

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ มีศิริ

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงนภัสนันท์ บุญสว่าง ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงกฤติมา โพธิปริสุทธิ

์ ์

๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายดิษวรเชษฐ์ พิกุลทอง

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายภคิน เหลาทอง

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายณภัทร เฟองฟุง

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงดวงกมล วันอินทร์

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงวรัชยา สังวรวงษ์พนา

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แม่บุญเรือน ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ชะเอม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายกฤติเดช สมชืน่

่

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงชลธร วอนวัฒนา ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แจ่มสว่าง

๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงปยวรรณ เขียวมีส่วน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงวาทินี เมธา

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายจักรกฤษ เชือบัณฑิต

้

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงสุชัญญา แวงดงบัง ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายกรพิทักษ์ ราชเฉลิม

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายอธิเชษฐ์ โมธรรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายสิทธิโชค รุ่งเรือง

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายสหัสรา บุญบำเพ็ญ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงคีตภัทร เอกฐิน

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงอรณี ทองศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๔๙ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายอรรถพล เจิมกะแจะ

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงขวัญชนก เนินษะเกษ

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายอิทธิพล ทองเกลียง

้

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายกณก เพ็งโตวงษ์ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา ปรีโทน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงทิพย์อาภา มุงสูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงกุลธิดา จันทรา

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายธนพล สายทอง

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงสุนิสา สุวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีขรปยะไพร

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา นามศิริ

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายวรรษพจน์ ศรีพลอยรุ่ง ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายวีรวัฒน์ หลักชัย

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายชยพล มาบุญธรรม

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายนภดล จันทร์สาย

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายธนพล สมประสงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายจักรวรรดิ ชูชาติไทย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายณัฐชัย ครึมยะราช

้

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงรักษิตา ชัยยะแก้ว ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงสายชล สุขเกษม ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายจีวะกะ คำใสย ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วประดับ

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายสราวุฒิ สุทธะชัย

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายคฑาวุธ จ้อยสุดใจ

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายพีรพัฒน์ หุ่นเจริญ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายกิตติชัย บุญเจริญ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายอมเรศ ซือสัตย์กุล

่

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายอรรถพล กริดรัมย์

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงศุทธินี อินสว่าง ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายอรรถพล คำกลัน

่

๑๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงคลิสา พนมศิลป ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายกฤตธิพงษ์ สอนสูญ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายปยังกูร กนกวัฒนกิจ

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงมนต์ธกานต์ ทองเลิศ ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

สค ๒๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายกิตติกร หิรัญพิศ

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ วัดทองธรรมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๐ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา รักท้วม

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ ทรัพย์มาก

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงมัณยาภา ไชยพิมูล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงนาฬกา พลสิทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุขศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายฉัตรทอง ทองเกาะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงบัณฑิตา คลองตาเนิน

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายอานุภาพ ชัยรัตนอมรเลิศ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงพรรณกร ประทุมมาตร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายศุภกิตติ

์

วงษ์คำจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงญาณิศา ถกลธำรง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์ลอ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงวันวิสา บุญเม่ง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงณัฐฤดี พานิช

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงชลธิชา ไชยนา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงวรัญญา วงษ์เศษ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงนิรชา สาระบัว

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ประโพธิศรี

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายณัฐพล แสงสังข์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายกสิกร จาดฉา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงบุญญารัตน์ บุตรงาม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงจรัญญา พิมนนท์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายสิทธิพร สิทธิสงคราม

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายธนชัย ตามทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงนำฝน แสงจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงสุพัตรา ทองสันติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงพีรยา อรุณแสง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงปริยาภรณ์ วรรณทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ เชิดสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุดธง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงนุสรา บุ้งทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ มากระจัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายวีรพงศ์ เงินงาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงชมพูนุช โม่งปราณีต

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงอุทุมพร เสือนวล

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๑ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายพงษ์เทพ ดีทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงดรัลพร เกษมี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงปริญากร โพธิชัย

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายสาโรจน์ มณีลอย

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงจีรนันท์ นาคแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงพิมพ์พร เทือกตาหลอย

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงปจจนาส งามบรรจง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๘๒ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
บุญใบ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายปวเรศ เฉลยจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงปยะมาศ วัดไชยสงค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงจินดารัตน์ หมืนขุนทด

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายชยธร จันทร์ทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงอสิตา พินิจนาถ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายภานุวัฒน์ สิงหกลางพล

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายกรกช สาระโชติ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายนิติกร วิลัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายอภิชัย ศรีเอม

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายตะวัน กาดทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายสุรชัย รัตนพลเเสน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงรัญชิดา ชุ่มหิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายศรพรรษ โกยรัมย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงณิชนันท์ อุดมปติสุขกุล

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายชนดล อ่อนประสพ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงสิริมา สัตตารัมยฺ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงเปรมกมล สินปรุ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายพงศกร กลินสุบรรณ์

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงกิงเพชร

่

ขุนศิริ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงดารากร เสาเวียง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายวรเมธ ศรีสว่าง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รวยภิรมย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายภูริภัทร กุมใจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายก้องภพ สุภาพัฒน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายธนดล เฮียงหล้า

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายยุทธศักดิ

์

พาพร
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายเมทิน ค้าขึน

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๒ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงรัชฎาพร แสงทา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงศิริวิมล สิริสว่างวงศ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงขวัญจิรา พักโสภา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงธัญยชนก ชืนฉาย

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๑๔
นางสาวเจนจีรา แสนท้าว

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายธนพนธ์ ฤทธิเวทย์

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงอลิสา ทะเริงรัมย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายนิลพัท เพ็ชรยอด

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงปใหม่ จันหวาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายวรวุฒ ทองชัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายอภิวัฒน์ ขลุ่ยทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายพีรพัฒน์ งามตรง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงรัตน์ติกาล จันทร์แจ่ม

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงอะมิตา เทศธรรม

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงอภิสรา โพธิจันทึก

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กชายพิสิษฐ์ บุตตะพิมพ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายพิสิฏฐ์ ปานศรีเงิน

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงอรัญญา สงคราม

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงจุฑามาศ หาบุญพาส

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายนันทวัฒน์ จำปาไทย

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๓๐
นางสาวนันทวรรณ สิบตรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงปาริชาติ กุกุดเรือ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงวีรวรรณ อินพิมพ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายยุทธภูมิ วรรณชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ฤทธิไชสงค์

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายฐิรวัฒน์ ตีบจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๓๖
นายไกรวัลย์ ทรัพย์เจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ วัดราษฎร์รังสรรค์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายธนากร หงษ์เวียงจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายณัชานันท์ พิมเภา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายอภินันท์ แขสันเทียะ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายภานุนาถ ฟาแลบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายมนัสนันท์ วงศ์ภักดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายธีรภัทร์ สู้สงคราม

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายวัชระ เสียมศิริ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายนครินทร์ แสงชืน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๓ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายจักรวาล ทองหาญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายปุณณสิน เผือกกลางเมือง

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายพัชรพล สีเฮียง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กชายนัฐพงศ์ พรหมวงศ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายพิเชษฐชัย ทาระมล

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายณัฐพล วงสา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายดนุพร ประจำถิน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายอภิรักษ์ ชีรัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงกนกธร แสนเศษ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงกุลนันท์ หนองขาม

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ นวลโสภา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงชญาดา มหาวัน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงชริยาพร ม่วงกลม

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงญารินดา ถาวงราม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงณัฐกฤตา แสงสว่าง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงอภัสนันท์ นามพะทาย

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงสุนิสา หมีเงิน

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงเอมอร บุญชู

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ กลินทอง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงพิมพ์วิมล ยองเพชร์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงธัญชนก ศรีรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงมณฑิตา สามหาดไทย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายธนากร วระชัย

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงกาญจนา อยู่เปา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงภาวิณี สวนดอกไม้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงนฤมล กลินนิล

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายฉัตรตระกูล ขันธิมา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายนัฐวุฒิ กวยนิล

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายฉัตรมงคล กุญแจทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงปริยากร แก้วสกุลณี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๗๕
นางลัดดาวรรณ บุญภมร

๒๒/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๗๖
นางสาวอรภัทรา อุทรักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๗๗
นางสาวจริยา นามมะ

๑๙/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๗๘
นางสาวสุวิมล นุชนาด

๐๗/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๗๙
นางสาวภีมณปภัค สุพรชัยภักดี

๒๘/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๔ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๘๘๐
นางสาวจีรานันท์ โชทนากูล

๑๒/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๘๑
นายสราวุธ โพธิพุฒ

๑๔/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๘๒
นางสาวสุจิตรา ธนทรัพย์กิจกุล

๐๙/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๘๓
นางสาวนฤมล แซ่ลิม

้

๓๑/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดเทพธงชัย  

สค ๒๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายเอกชัย กงสีมา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายพัชรพล พัดเย็น

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงสุชาดา พระศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ตะวงษา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายนภัสรพี ยองเพชร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายพนม มหามนตรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงกุลธิดา ราชการดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงศรัญญา กอนโพธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายพิทยา กลินนิล

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายจิรพันธ์ เอียมจุ้ย

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายปยวัฒน์ บุญแตง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงกรรณิกา ไกรเนตร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายอธิวัฒน์ พราห์มไทย

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายภานุวัฒน์ อ่อนหวาน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายสัญญา สุพรรณพล

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายภานุพงษ์ เมืองโคตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายศุภกิจ แก้วกำเหนิด

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายบวร ปนสังข์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธิสอาด

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายศุภกฤต บุตรศรีภูมิ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายจิราวัฒน์ สิทธิยา

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางนำจืด วัดพันท้ายนรสิงห์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายภูวนัย บุญกำจัด

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายณัฎธกร โพธิแก้ว

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายจิรภัทร มาลัยบาน

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายวรเชษฐ์ ผาสุขศาสตร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายรพีพงษ์ ทองชิว

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงณัฐธิชา เกษี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงพิมสาริน พ่วงพลอย

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ กิมพิทักษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงนำผึง

้

เนียมนาค
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ พรมลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๕ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงอริศรา เกิดยงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

สค ๒๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายสงกรานต์ รอดไสว

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายชนาภัทร ศรีถาวร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงพรนัชชา หลีประเสริฐ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงสุพิชญา จูมจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ยังมี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงโยษิตา แพรแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงลลิตา นิมวรรณัง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ งามศิริ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงวิลาวรรณ พรมมา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ วัดใต้บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงสุกฤตา รัตนวิชัย ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงประภัสสร แก้วมณี

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงนฤมล วันนาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายตะวัน พลายภิรมย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงนฤมล กัววงศ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายอนุพันธุ์ สิทธิประเสริฐ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายคณิน พลายภิรมย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายสมบูรณ์ กานนท์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายวัชรพล นิมอนงค์

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงชิดชนก ภุมรินทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงชืนนภา

่

ภุมรินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายทศพล ขาวเจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ แสงสว่าง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายภัทรชัย เรไร

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายวิษณุ มุสิกบุญเลิศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงรัชนก มณีจันสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายรณพีร์ สาระวัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงจันทรา วนาประเสริฐยิง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บำรุง)
วัดน่วมกานนท์  

สค ๒๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายณรงค์กร ต้นวงศ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงสุริษา อรุณนัฎ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงรพีภัทร เจือไทย

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงชญานี ศรีวังราช

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายอิสระ ชะนิดนอก

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขุด วัดบางขุด  

สค ๒๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายธนพล พยัคฆา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายภัทรกร รอดไพล

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๖ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงปวันพัสตร์ สมยอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงสุพิชญา สุขสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ แซ่ด่าน

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงนงลักษณ์ ศิลลา

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงอรวรรณ ชูชาติ

๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงศศิธร สนสุทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงรัชดาพร จามจุรีย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ แซ่ฮ้อ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายศุภณัฐ ลองเทศ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายธราธร เอียมละออ

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายธวัชชัย อวยสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ ศักดิพงษ์

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงวนิดา แก้วกระจ่าง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงวิชญาดา ศรีโหร

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ราชธนู

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายคเณศ บุญญา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายพัสนัย พุฒสง่า

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ จินดาสมุทร

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงปภิญญา น้อยสมยศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงปนิตา สายศร

๑๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายอนุชิต จดน้อม

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงทักษพร หนูทอง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงจารุณี เล้าประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงภัชราภา คมสันเทียะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายพูลโชค พงษ์พีระ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายปฏิพล กลมรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงวัทน์สิริ เพ็ชร์ทศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงนวิดา สระงาม

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายณัฐพล ศาศวัตตระกูล

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ประทุมแย้ม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายธนภัทร์ สุทิพย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายไกลกังวาล สุริพล

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายภูเบศร อยู่ภู่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายศุภกิจ สุขพร้อม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายพลนภัทร หงษ์วัฒนา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๗ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายเทียนชัย จันทร์ใช้

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๘๖
นางกานดา ชมพูนุช

๒๕/๐๘/๒๕๐๙
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๘๗
นางสาวจันทนี พุ่มพร

๒๓/๑๑/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๘๘
นางสาวประภาวดี เลิศวิริยะโสภา

๑๗/๐๖/๒๕๒๓
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๘๙
นางสาวรุจาภา ภัทรมาลัยสิริ

๑๐/๐๕/๒๕๒๓
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๙๐
นางสาวลักคณา รักกุศล

๐๓/๐๑/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๙๑
นางสาวศศิธร วิชาสาร

๓๑/๑๐/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๙๒
นางสร้อย ชะริทอง

๑๓/๑๐/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๙๓
นางสาวอังคณา บุญลอย

๐๕/๐๓/๒๕๑๐
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๙๔
นางสาวอัมพร รอดเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบำรุง)

วัดใหญ่บ้านบ่อ  

สค ๒๕๖๐/๑๙๙๕
นางจริยา ปนต้นวงศ์

๑๖/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงกฤษณา วรดูลย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงสุพิชญา ทรงจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงศรีอัมพร นนวงษา

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงธนภรณ์ สวัสดิก้อนสกุล

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงวราทิพย์ คำระไว

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงรัตนสุดา สุมาลี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงภัทรสุดา บุญนาค

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลมบางพลี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายเลิศนรินทร์ พ่วงธานี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ แปนพุ่ม

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ พิศเพ็ง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงไปรยา ศิริพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงกรวรรณ พันศิริ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายอนุชิต โชติชยาภรณ์

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายศราวุฒิ ใหม่จันทร์

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงกรกช สุขศรี

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงจุฬามณี ศรีรักษา

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงศศิวิมล เกรียงไกรศร

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงศศิธร เชือมอญ

้

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ นวลขาว

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงศิริพรรณ แสนเมือง

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงอารียา ฮวดสุนทร

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายกิตติภณ ตะวะนะ

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายขุนพล เมืองเดช

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๘ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายชลภัทร แช่มช้อย ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายณัฐพล ปนแก้ว

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายธีรเทพ บัวเข็ม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายธีรภัทร สุขผล

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายอายุวัฒน์ ศรีประเสริฐ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงชลิตา นวมศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงนภศร ทองถนอม

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงวาสนา ฮกฮวดซิม

้

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงอัญมณี ปริบูรณะ

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ คำหาญ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายภูริภัทร ร้อยอำแพง

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงกนกกร หงษ์ทอง

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงกาญจนา ธรรศิริ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงบิญญา -

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงปานตะวัน พูนกล้า

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงพิชชาอร สุคำม่วง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงวธิดา เขียวสลับ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงสิริโสฬส ทองเปน

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายธนบดี ไทยานนท์

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายพีระวัส รอดศรี ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงกันยากร แซ่เล้า

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงทิพรดา ใจกล้า

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงธิติมา ควรหาเวช

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงสุกัญญา บัวสุวรรณ์

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงสุตาภัทร ศิริคุปต์

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงชนันดา ธัญญะพร

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงเกษวริน ภูดินดาน

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงนันนภัส ประจงสาร

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุคนเขตต์

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงปริยาภัทร แก้วระกา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายคุณากร สมมาก

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงนลินทิพย์ สินสมุทร ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงนันธิดา แสงจันทร์ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงชุติกาญน์ ตะลุ่ม ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงพลอยชมพู ทองถนอม

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๕๙ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงศิริกานดา บัวเคน

๑๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงสุนิษา วงษ์ไล

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงอรนภา ดุษฏี

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงสุภาดา เปยสมุทร

๒๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๕๙
อุบาสิกาอุ่นจิต โกฎิรักษ์ ๒๓/๔/๒๕๐๐ วัดเกตุมดีศรีวราราม

วัดเกตุมดีศรีวราราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๐๖๐
นางสาวจุฑามาศ รัตนจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๑๓

วัดเกตุมดีศรีวราราม
วัดเกตุมดีศรีวราราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงกมลชนก ครุฑธา ๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางนำวน(รอดพิทยาคม)
วัดบางนำวน  

สค ๒๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงนิด กอยะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงวรัญจุฑา จารุสินธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เกรียงยงค์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงปยะพร พูลละออ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงพรรพษา บุตรจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลี วัดบางพลี  

สค ๒๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายกฤษดา ขำทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายขวัญเมือง องค์เอียม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายชัดวาล ด้วงหว้า

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายณัฐพล คำพาที

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายปณณฑัต รอดสุภา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายธนันธร ปกิรสา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงณิชาภัทร เคียงคุณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์มล

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงณิชนันท์ อินทร์ประเสริฐ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงวิมลรัตน์ เกิดจงรักษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงวีณา แซ่หมี

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ พิวพาง

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายนรากร ทรัพย์มูล

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายปรามศวร์ บุญคม

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายพัชรพล มีน้อย

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายภานุพงษ์ ญาณไพโรจน์

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายภานุวัฒน์ เกตุเรือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายรพีภัทร หกเหลียม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายวรรณชัย กันยามา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายอรรนพ นาคสวาท

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายกฤษณะ พุทธแนวนุช

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงธัญชนิต เกตุใจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายสหรัฐ ทองปลิว

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๐ / ๑๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงเกศรา ดำขำ

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงสุพาวดี จงพร้า

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงโสภิตา อิมเอิบ

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงอรทัย จันทร์ประดิษฐ์

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์มล

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงวรัทยา วิเชียร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงสุทธิรัตน์ องค์เอียม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาหลง วัดกาหลง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงวรกานต์ บัวคำ ๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาขวาง วัดนาขวาง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงพัชราภา จิตรปราณี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขวาง วัดนาขวาง  

สค ๒๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงชนาแก้ว ขวัญดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขวาง วัดนาขวาง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๐๐
นางประจวบ ถินทิพย์

๘/๑๐/๒๕๑๑
โรงเรียนวัดนาขวาง วัดนาขวาง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายธนนันท์ พลอำไพ

๒๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
วัดนาโคก  

สค ๒๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายภูมรินทร์ เพ็ชรอยู่

๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
วัดนาโคก  

สค ๒๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายอนภัทร เพ็ญสุข ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

วัดนาโคก  

สค ๒๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงวราภรณ์ เขียวพยับ ๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
วัดนาโคก  

สค ๒๕๖๐/๒๑๐๕
นางสาวผุสดี ทองบ้านเกาะ ๗/๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
วัดนาโคก  

สค ๒๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายกฤษฏา ศรเจริญสมบัติ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายกิตติธร ฉุยรักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายกิตติพงศ์ เฟองฟู

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายวุฒิชัย นาคประเสริฐ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายนิพัฒน์พงษ์ ช้างหน่าย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายสุรเดช บุญช่วย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายธนาสุทธิ

์

เกตุทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายธวัชชัย ปนแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายชนะชัย สู่ภิภักดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

สร้อยทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายกิติธัช บุญรอด

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สังข์ทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงฉัตรวิมล อาจจินดา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงจันทปภา วุฒิ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงพรเพ็ญ เทศสมบูรณ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงทิพย์สุดา หุลิน

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงศศิธร พวงมาลัย

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงณีรนุช เฮงเอียม

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงก้อย สัมซัมมี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๑ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงวรัญญา ธรรมนิยาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงเมษา การะเวก

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายณันธกร ส่งเมือง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บำขุดทด
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายธนกฤต บุญยัง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายธนากร ศรีสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คงชีพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายฐาปกรณ์ กลัดกล่อม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงอรันญา พุ่มรัก

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงชุตินันท์ งามสนิท

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายภาคภูมิ รุ่งเรือง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายสุเมธ สุวรรณโชติ

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายชณกาญจน์ กรโสภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายพงษ์เทพ ตุ่นเตีย

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายพีรพงษ์ กลันประดิษฐ์

่

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายสิงหา บุญชาติ ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายบูรพา เพ็ญฉวี ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายวิชัญญะ งัวสมบรูณ์

่

๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายอนวัช บุญพยุง ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงอนัตตา บุญแก้ว

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายธีรภัทร น้อยอำแพง ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงสุพาทิพย์ สามทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงผกามาศ ประกอบบุญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงวีรญา แก้วพิจิตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปจจันตาราม วัดปจจันตาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายบูรพา โฉสันเทียะ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
วัดราษฎร์ธรรมาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงสุนิษา เข็มทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
วัดราษฎร์ธรรมาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๑๕๑ เด็กหญิงวรรณวิภาพร
ศรีจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
วัดราษฎร์ธรรมาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายภานุเดช ทองคง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
วัดราษฎร์ธรรมาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายอภิทักษ์ บุญมีได้

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
วัดราษฎร์ธรรมาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงอรปรียา เข็มทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
วัดราษฎร์ธรรมาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงธัญพิชชา สิงผือ

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงวิมลรัตน์ วรรณะอยู่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงอินทิรา คำเสียง

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงสุธิมนต์ ทองเชิด

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายวศิน ดวงดาว

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๒ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายศุทธสิน ยางนอก

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายจีรภัทฆ์ ใจเปนใหญ่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายอภิมุข ศรีถวิล

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายฐิติวัฒณ์ อิมอารมณ์

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายภูมิภัทร วรรณะภา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายนิติภัทร์ สินด้วง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายญาณภัทร ผลอินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายศุภวิชญ์ สุภกรรม

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงปาริฉัตร เกษแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงนภัสกรณ์ แตงทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงชุตินันท์ เสาชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ปริละออง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงวราพร เอกอุดมศักดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงปยะฉัตร ศรีสอาด

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงชลิตา นงค์พรหมมา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงพรชนก โมทิม

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงจริยา ถมยาแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงอรยา คงเจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงนิษฐา คำพันธ์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงปยะพร นิลถนอม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงกฤติกา ปญญาคำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงเมทนี แดนพิมาย

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงวิลาสิณี เกษี

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายตะวัน มิงคำ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงภาณุมาส อินทร์มา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงภัทรกร คำน้อย

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ขวัญธนาศิริ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายภัทรชัย อินทวรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงวิภาวี รอดโพธิทอง

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายธนากร เผือกห้าวหาญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายพลชัย แย้มไธสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายพีรพัฒน์ มันกุง

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายวีรพงษ์ เนตรแขม

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

เจ๊กรวย
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายอมฤทธิ

์

ศรีแสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๓ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงกรรณิกา นาแหยม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงเกวลี เสมฉาย

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงจีรภัทร บึงอ้อ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงชลธิชา เนตวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงนำฝน บุษรากรณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงนุชนาฎ มีทรัพย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เพ็ชรชุมพล

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงปญาภรณ์ แย้มอ่วม

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงพรฤทัย ห่วงเพชร

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงอรอุมา แก้วพริง

้

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงสมัชญา ยางธิสาร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงศิริวัลย์ ด้วงคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงตรีชดา ศรีหะมาตร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายจิตติศักดิ

์

จันทร์เพ็ญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายวีระวัฒน์ ศิลาเลิศ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงกัญญภัค น้อยบุญมา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงพิยาวดี วัจรินทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ สุวรรณพันธ์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดีมัน

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงทิพย์พวัลย์ จันทร์เพ็ญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายมงคล จันทร์ใส

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงพรรัชดา สายทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สมศรี

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายชวลิต โพธิบัลลังค์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงกมลพร ดิษฐเจริญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๒๐ เด็กหญิงอุษณียาภรณ์
จันทร์เชือ

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงณัฐรวินท์ ลำไย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายไตรภพ พิมหาร

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายอนุกูล บุญตามทัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายกรัณยภาส พรมนต์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ยิมเจริญ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายณัฐภูมิ ชมภูเพชร

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายทรงวุฒิ พูลทวี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงมาริษา เทินสระเกษ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ตรีหิรัญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๔ / ๑๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงอรัญวา อาษาราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

แสงสำลี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายอัครชา โยธะการี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายทรงพล พิงขุนทด

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงจันจิรา มันคง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จงเทพ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายศิลปกิจ พลเคณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายกิตติภูมิ อินทะสิงห์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายกษิเดช ศิริสุวรรณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงชลิตา เสนารักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ รังขันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงวชิรภรณ์ บุญรอด

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายกัษณ ขวัญธนาศิริ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงพัสวี ทันใจชน

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายคทาวุท วงค์ใส

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงวนิสา อ่อนจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายจัตุรงค์ พิมพ์วาณิช

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายทศพร น่วมไม้พุ่ม

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงสุมิตา รอบจังหวัด

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายกรรชัย แก้วป

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายจิภานุ สังข์สีเหลือบ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงสุภานันท์ พรมคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงชุติมน แต้มสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายสุชิน จงศิริโรจน์กุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงโยธิภา ใจธรรม

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงกมลชนก ชาระวัน

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงขนิษฐา บุญสิงห์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายณัฐพงศ์ แสนจะบก

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงอภิญญา พอกพูน

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดำดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วโอภาส
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงเกวลี เจริญศิลป

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงลลิตา น้อยบุญมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายณัฐภูมิ คำภาสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายภีรพงษ์ อ้นลำพูล

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๕ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายกษิตินนท์ น้อยแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายทินกร เกยนอก

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายปยะวัฒน์ งอมสระคู

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงเกษสิณี ชื่นชม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วเล็ก

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงเบญจพร ท้วมทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงภักตร์ภินันท์ จันทร์ใหญ่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายเอกภพ มะวงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายก่อศักดิ

์

สายแดง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายจีระศักดิ

์

ชวดอาชา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองจุ้ย

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายอภิรักษ์ รูปทรง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงชุตินันท์ สุวรรณประภา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงทรายแก้ว นามปญญา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงพิชชา จังหาร

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายปาราเมศ เทียงบุญ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงปภาวี หินวิเศษ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงศิริพร เครือสิงห์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงวิภาภร ยิมคง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ โพนหมอ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงอัญชลีพร แสงสีกรณ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงศศิธร แนมขุนทด

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงทัศวรรณ นาจะหมืน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงปารวีย์ เปรมมณี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงนงนุช แพงทรัพย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายพศวัต แซ่พ่าน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงจิตอารีย์ คุณวงศ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายวรสิทธิ

์

เดชกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ การถาง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายจตุรงค์ นะวะนิล

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงฉัตรสุดา ศรีเพชร

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงธนัษชา มะโนวัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงศิริพร แสงเถือน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงธัญชนก ไกรสุทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๒๙๙
นางสาวศุภิสรา หนูสอน

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๖ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายพิเชษฐ กานุสนธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงอภิญญา สว่างจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ถินนารัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายภัทรพงษ์ จันทวงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงรชนีทร รังษี

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ใจเปนใหญ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายอภิวิชญ์ อินธักสมบัติ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๐๗ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
ผาสุก

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงสุชิตดา ภูทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงเกวลี แซ่ลิม

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายณัฐพล บัวบุญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๑๑
นายสันติ ภู่มาลี

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๑๒
นายวรวัฒน์ คำผานุรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายเจษฎา สือเฉย

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายภาณุพันธ์ คำบรรดิษ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายกานต์ กุลีมาศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายศักดินา มงคลธง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายสมพร โกตะวัฒน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงณัฐพิกุล วงศา

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๑๙
นางสาวกฤษณา ประวาสุข

๐๔/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๒๐
นางขวัญเมือง หมายถมกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๒๑
นายถาวร ชุนการุน

๑๑/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๒๒
นางสาวนงค์นุช จันทร์หงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๒๓
นางปริภาดา มักมีสุข

๑๐/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๒๔
นางพิรัลรัศมิ

์

เพ็งบุญชู
๒๕/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๒๕
นายภวัต ปญจาทรัพย์ทวี

๒๘/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๒๖
นางสาวมาลีรัตน์ สายทิม

๒๒/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๒๗
นางหทัยชนก จงมีสุข

๑๔/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๒๘
นายอนุวัฒน์ ูธุระธรรม

๑๘/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๒๙
นายเจษฎา เคารพ

๑๑/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงอัจฉรา เกตุแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงขวัญฤดี บุญทวี

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงพุทธิดา คำสิงห์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงศิริณภา เกตุแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงอัจฉริยา โชติสุวรรณกุล

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๗ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงวาริน ดวงพันธ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายบอส (ชาวกัมพูชา)

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายนาวิน สุขดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงสุทัยรัตน์ กลำเทพ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงสุประวีณ์ สุดา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายจุลจักร พันธุ์บุญมี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงใหม่ บุญตาน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงปริฉัตร ขุนเภา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงสราสิณี อินทรเสมา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงพรทิภา สาลีเลิศ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงภาณุมาส มูลสาร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงแตงหวาน

สีวงสา (ชาวลาว)
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงดาวประกาย ตราทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงเสาวภา สร้อยคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๔๙
นายวันนา กันยา

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงนีรัมพร ใจดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงศิรประภา ทองผาสิขเรศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายเทพทัย บุญเสริม

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง วัดหนองพะอง  

สค ๒๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงธารทิพย์ หุ่นภู

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงพรทิพย์ หุ่นภู

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชมมาลัย

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงสิริกร กุลทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๓๕๗ เด็กหญิงกัณฑ์ญาลักษ์
แสงดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วัดเกษตรพันธาราม  

สค ๒๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายธีรณัฐ เทพบำรุง

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายณัฐพล สาดแฟง

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายธนารักษ์ เทศถมยา

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายวีรภาพ จินตนา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายธนาธิป สุขเสถียร

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายเจษฎา ทองดีนอก

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงขวัญฤดี สวนโต

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงติยาภรณ์ บุญส่ง

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงสุนิตตา โสดา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ทรงชุ่ม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ทรงชุ่ม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๘ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พงศ์ศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงกรรติมา แสนรังค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงสิริขวัญ เรืองไพศาล

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงวันวิสา ศิริมาก

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงสุวรรณภรณ์ ทองศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงพิมลวรรณ กลินหอม

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ปุด

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงมินตยา ดีภูงา

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายสุรชัย เติมสายทอง

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายนาวี จันทคุปต์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ บุตรผักแว่น

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ศรีแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายปติพงษ์ เย็นสุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงกนกพร ลองสู้

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๘๔
นางสาวตูซ่า วิน

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายยอด เตียน

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

วัดสุวรรณรัตนาราม
 

สค ๒๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงธิติมา เยาว์ไทยสง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชินโชติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายประดิพัทธ์ แก้วดวงตา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายธีรวัสส์ พูลสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายปฎิภาณ ประจำเมือง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายธนโชติ ไม้เขียว

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายนัฐภูมิ รอดคลองตัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายจักรรินทร์ ประเหมือน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายวีรชัย ด้วงสงค์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายจักริน โพติยะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงสิรินทรา ลมลอย

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงปริฉัตร พุ่มไฉยา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงชลธิชา ศรีเพ็ง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงอภิญญา สาดแฟง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงกาญจนา แสงสว่าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงสุชาวาดี จันทรังษี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงประภัสสร ชาติมนตรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายธีรพงค์ บัวทรัพย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายภูริพัฒน์ พอกพูน

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๖๙ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงเกวลิน บุญมัน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงนฤศรณ์ จันทร์ทัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายธีรดนย์ โสดามุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงบุษกร ผูกกระโทก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงชลธิชา อนุเครือ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๔๑๐
นางสาวณัฐชานันท์ ปรางทอง

๑๒/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๔๑๑
นางสาวเยาวลักษณ์ รวมพล

๒๒/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
วัดสุวรรณรัตนาราม

 

สค ๒๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงอังศุมารัศมิ

์

ดวนขันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงกนกรัตน์ วงษ์มาก

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงขวัญชนก ยังยืน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงชณัญญา บุญทศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกตุจรรยากุล

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงณัฐธิกานต์ แก้วสุกใส

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ จงเทพ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายพงศธร กาสมุทร

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงบัวทิพย์ ชุมคง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงมัชฌิมา มีแสง

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงณัฎฐกมล ประไมยะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงธัญพร ดีพร้อม

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงสิริกัญญา ธาระภาพ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายนภัสกร วงศ์ศรีชา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงกานต์มณี คำอ่อน

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร เจริญเส็ง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงณรัญญา สนธิภัก

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงบุญสิตา ณรงค์กรสิริชัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายคุณานนท์ ธนศักดิศิริกุล

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายภูริภัทร์ กัณหา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายภูริระฐ ทรัพย์กล้า

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จิรวรรณวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายอาจอง วรรณคำผุย

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายอัครพล สิงห์เรือง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงจิรนันท์ ชูยศ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงอภิญญา ผลจันทร์งาม

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญมี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงฐิตา ประคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๐ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงภัททรา บุญคำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงอารยา ผิวทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายปฐวี แก้วมณี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงฑิมพิกา ชิงชัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงภัทรวี คิดประเสริฐ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงภาวินี ใจกำแหง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงณัฐฐาพร เพ็ญจรักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงอัมพร เวียงนนท์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายกฤศฤกษ์ เทลิศเจริวิทยา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๔๙
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ดอกดี

๑๘/๑๑/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๕๐
นางสาวจามจุรี เสาว์ยงค์

๒๒/๒/๒๕๑๙
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๕๑
นางสาวอรวรรณ แคบำรุง

๖/๑๑/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๕๒
นางสาวอาทิติยา แก้วเมืองทอง

๒๕/๑/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๕๓
นายธวัชชัย สิริฉัตรวัชรพล

๒๔/๙/๒๕๒๒
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๕๔
นายสายัน สร้อยทอง ๒/๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายธนากร สายเพ็ชร ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงจุฑามาศ เขว้าชัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงปรมาภรณ์ อาจบำรุง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงสิริพร จงเจริญยานนท์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงรัตติกานต์ ศรีเนาวรัตน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงวิชลดา ภิรมย์ชืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๖๒
นายณัฐชานนท์ ดีพรม

๐๖/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๖๓
นายณัฐวัฒน์ ศรีสุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๖๔
นายอนุชิต โททำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๖๕
นางสาวนรินรัตน์ สิมมา

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๖๖
นางสาววราภรณ์ ปนกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๖๗
นางสาวเนตรชนก เขียวขำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๖๘
นางสาวกุลนรี อนันตภูมิ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๖๙
นายชาติศิริ นาดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๗๐
นายมิลธดา หอมสุคนธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๗๑
นายชลสิทธิ

์

แอพืช
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๗๒
นายคามินท์ ยะตุ้ย

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๗๓
นายพงศธร สาลี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๗๔
นายศักดิชัย

์

จริตไทย
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๑ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๔๗๕
นางสาววรรณประภา ว่องดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๗๖
นางสาวรักชนก แซ่อึง

๊

๐๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๗๗
นางสาวอุไรพร เทาศิริ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๗๘
นางสาวอนัญญา พรมทัน

๓๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๗๙
นางสาวยุวธิดา จันทะรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๘๐
นางสาวลดาภรณ์ สุขโข

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๘๑
นางสาววิภาวดี สังขาว

๐๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๘๒
นางสาววิศารัตน์ สภาสุขดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๘๓
นางสาวนิศาชล ทองรักษา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๘๔
นางสาวปทมา อุพรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๘๕
นางสาวศรีสุวรรณ จีทอง

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๘๖
นางสาวศศิวิมล แก้วสะอาด

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๘๗
นางสาววิมุริน จันทร์พร้อย

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๘๘
นางสาวจิราพร ศรีบางพลีน้อย

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๘๙
นางสาวรุจิรา อินเลิศ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๙๐
นายณัฐพล แสนสุริวงค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๙๑
นายพานทองแท้ หินชัยภูมิ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๙๒
นายกฤษดา ฦาชา

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๙๓
นางสาวชวิศา ศิลปประสพสุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๙๔
นางสาวเกตุสุดา เทียนกระจ่าง

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๙๕
นางสาวธัญสุดา พงเพา

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๙๖
นางสาวนรมน รัตนศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๙๗
นางสาวกัณฐิกา เรืองรอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๙๘
นางสาวชลธิชา หุ่นลำภู

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๔๙๙
นางสาวเขมิกา โรจน์ธำรงค์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๕๐๐
นายอัมรินทร์ ฟกอ่อน

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๕๐๑
นางสาวธีรรัตน์ จงผ่อนกลาง

๐๙/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๕๐๒
นายเมษา ผิวเผือก

๓๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๕๐๓
นายณรงค์ศักดิ

์

นางาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๕๐๔
นายธนพล ญวนแม

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๕๐๕
นางสาวณัชชา สุวงศ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๕๐๖
นางสาวธัญลักษณ์ ต๊ะปง

๐๕/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๕๐๗
นางสาวณัฐสริญญา นางาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๕๐๘
นางสาวศิริโสภา สังชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๕๐๙
นายธีรภัทร นะคันทา

๐๓/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๒ / ๑๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๕๑๐
นางสาวอภิศรา อาจกล้า

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๕๑๑
นายสุเมธ แสนดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๕๑๒
นางสาวเกศรินทร์ ปานง่อม

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ วัดอ้อมน้อย  

สค ๒๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงสุฐิตา ขิบช้าง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงนพมาศ หงสุวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายอยุทธกร ทับแสงทอง

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงสุพัตรา นฤขัตรพิชัย

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงกรกนก สิทธิคุณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงเขมิกา ซือผาสุข

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายหิรัญกฤษณ์ ปราบภัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายชัชพิมุข เสาร์เกิด

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปานทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงสุธาสินี ภู่มาลี

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงธนิษฐา มณีทุม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายอนาวิน จันทร์แจ่ม

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงกีรติกานต์ ปอยสูงเนิน

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงศิริมา เข่งขยัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายปกรณ์เกียรติ โสดา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายกฤษณะพงษ์ อินหา

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงพิมพ์ภากร ไทประสงค์ศักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายเนวิน มาตย์ชรา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงอัยรินทร์ ส่งเสริม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงปณิตา ศิริปะกะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงธัญสมร ชินอ่อน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายธนภูมิ สืบพลาย

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๓๕
นางสาวปภาวดี เฮียนชาศรี

้

๐๓/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๓๖
นางสาวมุทิตา ศักดิแสนตอ

์

๑๘/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนปญจพรพิทยา วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ถุงเงิน

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายชัชพงศ์ อินทรนุ่มพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงเกศรา แซ่เหงียม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายวชิระ โพธิกระโทก

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายกฤษณะ เชียวชูกุล

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายปยังกูร พูลแช่ม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายไพสิฐ บุญสนอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายภานุพงศ์ หงษ์ทองมี

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๓ / ๑๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายวีระพล พิมพ์สมาน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายจักรพรรดิ สังข์ทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายภูมิ แซ่โง้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงกิรณา รักษาดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงจินต์ฑิกา ชานนท์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พลไชย

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงนลพรรณ สร้อยมาศ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงปริญญา อินขุน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงพีรดา น้อยเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงวิสุดา วิเศษนคร

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงสุทธิดา ภาษี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงอมราภรณ์ ทวีกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์ศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายภัทรพงศ์ เขียนน้อย

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายอภิรักษ์ สีหาราช

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

มาสดใส
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายณัฐพล พานทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายเอกมงคล แก้วแก่น

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงญาณิศา พรศักดิหาร

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ แสงรัตน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงอโณชา ฉำอาลัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงอธิชา สุณาวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงอรอุมา ทองอินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงกมลอร อู่แก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงชุติกาญน์ มารุ่งเรือง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงจีรนันท์ อินชูกุล

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายคณาธิป พรหมดวง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กชายชยณัฐ วงค์ตาผา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายนัฐพล คะพลวงศ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายสรยุทธ คุ้มม่วง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายธนชาติ รุกขพันธุ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงมนัญชยา พลอยรัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงอรอุมา ลูกบัว

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สุนา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงปนัดดา ทองวรรณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔ / ๑๐๘
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สค ๒๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ สงวนศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แสนกล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงบุษกร สุขใจ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ภูชิกะตัน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงฟาติมา สัมหะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายธนายุทธ แก่นพรหมมา

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงอัมพรรัตน์ สีเหลือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายกสิวัฒน์ สายจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายณัฐดนัย สมทรง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงดาว ใจมัง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายธีรวัฒน์ ทองแท่ง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงภัครคีนันท์ จิตรประยูร

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายพิสิษฐ์ ใคลสาคลี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงกุลวรา กะสินรัมย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายคณิศร สนนารี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายชาญณรงค์ วงษ์แก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงจิรารัตน์ คำเพราะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายฉัตรชัย นุ้ยเปรม

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายศิวายุ แก้วศรีงาม

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงกาญจนา อุดเรือน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พันธ์ชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหลาเกตุ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงรุ่งนภา วันทา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงกิตติญา นวลเอียด

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายนันท์พงศ์ นิลเลียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ คงธนปญญากุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงศิริภัทร ชัยโชติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายสุธิพัฒน์ นาสมศักดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงสิรินดา เสาธง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายอรรถนนท์ สาสมบูรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงปารวี รูปสม

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กชายเซาะจ่า ห้วยนำชืนจิต

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายทวีชัย กำหัวเรือ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงจิรารัตน์ พรมดม

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงกัญญาธร พูลสำโรง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๕ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายธนาพร ชนสุภาพ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ทองสุก
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายมฤคินทร์ ยอดสูงเนิน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายธนดล ทองแดง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๑๙
นางสาวซาทุย -

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ กำลังเจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงณัฐรัตน์ ฮวบนรินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายเฉลิมมนตรี นุชแจ้งบง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายพัสกร ปลอดกลาง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงปาริชาติ แตะต้อง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงสิโรรัตน์ ลำดวน

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายสุรสิทธิ

์

บุญเศษ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายศุภกร ชืนทรัพย์

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายทศพร เสือวิเชียร

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ คล้ายสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงอินธิพร ตานี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงณัฐริกา แสงแจ่ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงธนิดา บัวแย้ม

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงอาจารียา หาญวงค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงสุพัชชา ลมปลิว

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงธิดาพร นำทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายณัฐชนน เชือนุ่น

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงสรัญญา เกตุตุ้ม

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงกุลินทร คงจร

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายปฏิภาณ สีสวย

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายธนภัทร ฉิมชูกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงสวรรณี สามปาว

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายอุปการณ์ สีแหง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายก้องภพ แก้วชิงดวง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงจิตรลดา ผลช่วย

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายวิรยะ บุญเต็ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายเธียรชัย คงชาวนา

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายวัลณิภพ ขุนหอม

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายนนทวัฒน์ เผือกเอียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ กุลสูงเนิน

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๖ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงโม อัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงกฤตยา ลาหา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายอนิวัฒน์ พิลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายวชิรพล เมืองช้าง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา มาแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายพงศ์พัทธ์ นวลแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายวิศิษฎ์ สังวะชา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๕๗ เด็กหญิงณัฎฐ์ชนัญพร
เฉลิมพงษ์จงสุข

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงปณิตา วงษ์พระจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงณิชกานต์ มหารัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายฌาวิ โตอัสมิ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงวัลลภา ศรีจุลลา

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงพรรธินี สระทองทา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงเมขลา สิงชมภู

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงยุพารัตน์ จำนงนิตย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงนาตยา ชนสุภาพ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายภูริพงษ์ เกษภู

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายศิลา ประกอบทรัพย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายไกรวิชญ์ ประศาสศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายอภิชิต สารีพงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายอดิศร ม่วงแกม

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงภัทรธิดา หู้กาทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายวรากร แก่นนิล

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายธีรภัทร มีตา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงวิลาวัลย์ เอียมภักตร์

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงณัฎฐากร รักไพฑูรย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงกนิษฐา งามดวงเด่น

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายสุปรีชา อ่องบางน้อย

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๗๘
นางสาวพิมลนาฏ อุไรรักษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๗๙
นางสาวกาญชดา อ้วนทา

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงชมภูนุช ดอกระกำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงนิศา ชำนาญมิง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงปราณบุรี พวงเงิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงรัตนา รูปสม

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายฉัตรชัย วงษ์ภา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๗ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แสงปญญา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายน้องแก้ว จัดลอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงพิชยาภา แก้วอินต๊ะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน ไพยเสน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายธวัชพล ธรรมกร

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายพิริยากร คำบาง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงจีรวรรณ ไตรยวงค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๙๒
นางสาวสุภัสสรา นาสมภักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงวันวิสา แตงเส็ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายธราดล ปนอุ่น

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๙๕
นางขวัญใจ จันทร์สมบูรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๙๖
นางสาวคณิตตา เลาหบุตร

๒๘/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๙๗
นางสาวชาปยา สิมลา

๐๗/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๙๘
นางสาวญาณญา ตันเวทยานนท์

๑๖/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๖๙๙
นางสาวณปภัช ชัยมงคล

๒๔/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๐๐
นางณิชกานต์ ชินบุตร

๐๖/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๐๑
นางสาวดวงพร ทองจำรัส

๒๕/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๐๒
นางสาวดวงพร พ่วงบางยาง

๑๒/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๐๓
นางสาวปริญญา ยกพล

๐๒/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๐๔
นางสาวรุจีรา โยงรัมย์

๒๕/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๐๕
นางรุ่งอรุณ สอสิริกุล

๑๕/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๐๖
นางสาววรรณา ชีพนุรัตน์

๐๗/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๐๗
นางสาววรินทร ผลจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๐๘
นางสาววาธินี ขาวพุ่ม

๒๘/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๐๙
นางสาววารุณี ศรีทรงเมือง

๓๐/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๑๐
นางวิภา โฉมห่วง

๐๗/๐๗/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๑๑
นางสาวศศิธร สงภักดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๑๒
นางสาวศิรินันท์ คล้ายสุวรรณ์

๐๕/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๑๓
นางสาวสุนันทา สุภาพจริตกุล

๒๘/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๑๔
นางสาวอรณิชชา บุณยสิทธิพิชัย

์

๒๖/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๑๕
นางสาวอัญชลี ใจคำ

๒๔/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๑๖
นางสาวอุทัยวรรณ สมบูรณ์พูลเพิม

่

๒๔/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดนางสาว วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายคุณากร พรหมเมศร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายพัสกร จุลแพทย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายสิรภพ สุขอัตตะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๘ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ถมยาแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายภัทรพงษ์ ชูเดช

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายรัตพล ราษฎร์เจริญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายธิติวุฒิ นวสกุลศักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงโชติกา ไทยสมุทร

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงกณัชชา สุขกิจ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงธารารัตน์ โหลยา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ หวังสิทธิเดช

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงรัญญานุช โตเลียง

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงอรปรียา ไข่หลุ่ม

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงจิตตนันท์ ศศิกรณัฏฐกูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงเกวลิน น้อยพานิช

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงณัฐชญา แดงผ่องศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงญาดา เมือบสน

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงเบญจภรณ์ ส่องสว่าง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงพิมพิศา บุณะโกวิทย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงสุพิชชา มุณณีย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ รักท้วม

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงอภิชญา ผางนำคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงฐิตาพร นำสังข์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงธมลวรรณ อยู่ทรง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ศรีพุทธา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงภัทราพร เจริญศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงสุภัชณา เถลิงเกียรติ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงสุวภัทร โลกานะวัตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงจิราลักษณ์ อิวสวัสดิ

้ ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงชามา อินทร์พิทักษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงนพรัตน์ ธนสาโร

๐๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงดากานดา ชืนชนม์

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงพัทนินทร์ เหมหงษา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงสุภาวดี วันทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงมัญชุพร ไชยเพชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงภคพร ทองสิมา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายนราวิชญ์ กิจราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายประกาศิต อนันต์ทิพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๗๙ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายศิตธาศักดิ

์

พานิช
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงฐิติพร มาประชุม

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงธันยธรณ์ แก้วปญญา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงชลดา วิริยะพรอนันต์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงภิรันญา สาตป

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงจันทิมา บุญบางยาง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงณภาพร ชิมรส

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงปาณิตา ซือผาสุข

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงศรัญญา นิลแจ้ง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงเกตน์นิภา เจตน์จงใจ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงภัชรพรรณ นุ่นแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงสุชานันท์ คำแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายกิตติภูมิ พงศ์สุพัฒน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายทีปกรณ์ ขันธชวนะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายนราวิชญ์ ปานชงค์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายศศิศักดิ

์

รุจีปกรณ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายศุภพรชัย เย็นเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายสรธัณ ยุวดำรงชัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายสหพันธ์ กิตติพัทธพงษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ยิงยงค์

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงลลิดา ยิมแย้ม

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงจิรัฎฐ์ ไชยสุริยงค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงชลมารค อ่วมกระทุ่ม

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงณัฐชา สิงหะกวี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงณัฐลดา ทากงลาด

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงดลนภา อิมเอม

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงนพมล ประพันธเทวา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ปนละมัย

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยวงศรีทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงพลอยชมพู ภิรมย์กิจ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พวงสุดรัก

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงสุพิชญา รักท้วม

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงพิกุลกาล ชัยบุระ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายอิสรพล ปรีชืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายเกิดกำชัย จับบาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๐ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ ศิริโชติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายนิติพงศ์ วชิระพงษ์เจริญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายศิวมนต์ อ่วมภมร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายสหรัฐ อินทรวิจิตร

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายปาฏิหาริย์ เพ็งหนุน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายวชิรวิทย์ โชตินอก

๒๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงนันทิชา เจียรภัทรานนท์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงพันธนีรา แก้วหาวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชืนบาน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงกุลทรัพย์ อำเถือน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงกัญภร ตัณติรถานนท์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงชาลิสา ปนใจยศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงนันทวรรณ พัดราวี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงสายธาร

มงคลสุวรรณวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงชาลิสา นาคเลือมใส

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงจิราพรรณ พานทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงณัชชา ด้วงสงค์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายเทพอาสา เติมประยูร

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายนที จอมมงคล

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายวิสิษฎ์ ฮัวบางยาง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายอลงกรณ์ ช่อพุ่ม

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายรัฐภูมิ หิงสุวรรณ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายศุภวิชญ์ แคมงคลสุข

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงณัชชา แสงพิทักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงอภิชญา อนุอัน

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงสุพิชญา อิวสวัสดิ

้ ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงอนัญญา พวงไม้

๒๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงอริศรา แสงบำรุง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงอัฐภิญญา หงษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ เกษสกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา วิสีปต

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงชนม์ชนก ชวนานนท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงกมลชนก แสงใสแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายปภาวิน ใจดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ พิบูล

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๑ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายวงศพัชร์ วงศ์สวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายธรัณธัช ปล้องนาค

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายอภิรักษ์ ปดตาโส

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายวิทวัส กิมประพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงชลิตภากร โตปู

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายพงศธร กงวิไล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายมงคลวาท เอฬกายนท์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายรัชชานนท์ น่วมไม้พุ่ม

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายสันติภาพ สกุณา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายเอกราช เกิดสนอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกตุแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงกิตติมาส ปญจะมี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงญาดารัตน์ นวกวงศ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงทัตพิชา คำวัน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงธีราภรณ์ นิตพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงปพิชญา สนันเมือง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงเกศปภา ไทยอาจหาญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงมนัญชยา ภู่แก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงปริยาภัทร แฟงสุต

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โปะประทีป

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงสิริยากร ปยภัณฑ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายธนโชติ ปญสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายธนายุทธ อ่วมเกตุ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายธันวัฒน์ พูลประเสริฐ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายปาณชัย มาสา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ตำลึงทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายต่อพงษ์ จันทรอาภรณ์ชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายพุฒิชัย สายปน

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงภรวรินทร์ ปกษิณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงภิตินันท์ กลินขจร

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงกมลวรรณ สุทธิแสน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงกนกวรรณ บับพาน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงชลธิชา แพงไตย

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงธัญญรัตน์ บุญรักษา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายสุทธิพจน์ ทะนัน

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๒ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยบุตดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายวทัญู พลอยศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงธนพรรณ สุขเกษม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงณิชาภัทร ปนสุวรรณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายเพชรน้อย เมืองน้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายศักพล โตทรัพย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายสิรวิชญ์ ไคลมี

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายสุรพงษ์ หมืนเดช

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงพิมพรัตน์ กล่อมดวงจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงอรกัญญา ปาลวัฒน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงศศิมนต์ สุขโนนจารย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายพีรภัทร ลูกประดู่ชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ปฐพีชัยพงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายรุ่งโรจน์ เนตรอาภา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายสิรวิชญ์ สาครขำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กชายสิรภพ ขวางนกขุ้ม

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายพัชรพรพงษ์ โพธิทอง

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ผ่องยิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายธนพล สีเหลืองอ่อน

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายยสินทร์ พืนทอง

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สวัสดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายณัฐพล แก้วไกรศร

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงณิชากร อารีรุ่งโรจน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงศรัญญา นวลจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายจีระศักดิ

์

จาละ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วัดนางสาว  

สค ๒๕๖๐/๒๘๘๕ เด็กหญิงพราวพร้อมรัศมิ

์

ภาษิต
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงเจนนิศา สิงห์พรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ ลือคำสิงห์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงกัญยา ตำลึงทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงเบญญาภา มันคงดี

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ นวลละออ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงจุตินันท์ อ้นอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงณัฐธิดา พรายบุญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายศิลา นิลพัฒน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายกมลภพ บุญมาก

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๓ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงธาราภา เครือศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงมติกา มุ่งเรืองกลาง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงณัฐพร ชูยศ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายอัมรินทร์ ศักดิบำรุง

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายพลวัฒน์ ชืนชม

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายพีระพัฒน์ พิญญารัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายพลาธิป โรจน์บุญถึง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายจักรธร ทองอ่อน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายกิตติชัย พุ่มพฤกษา

๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายฤทธิไกร ขวัญจ่า

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงพิชญาพัค พรมสวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงวาสิตา สุวรรณศิริ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงรณิดา ทิพยวรกร

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงณัฐนารี เพียรจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ประสงค์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงกชกร อบทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงวรรณวิภา เดือนศักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงมัลลิกา ทาประโคน

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงปยวรรณ พวงมะลิ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงชลทิพย์ เหลืองสิริพาณิช

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงจรรจิรา ศรีบุญเรือง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงพรรณษา สีหะกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงธนาภรณ์ พิทักษา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงวราภรณ์ หลักบึง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงวรญา โฉมกระโทก

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงจิดาภา กลินแก้ว

่

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงสุภาวิตา ภู่เณร

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงพีรดา มูลหา

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงแจ่มจันทร์ คำวิจิตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงจารุนันท์ อุปชฌาย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงนพวรรณ เหลือศิริ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายไชยวัฒน์ ปริโส

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายวาระ หม่องเซ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายนภดล คำกลัด

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายพชร เนียมน้อย

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๔ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายสุริยัน กุมปรุ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายอธิคุณ หวะสุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายปกาศิต รินทะไชย

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายมงคลวิทย์ ขันสุวรรณ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กชายภูวดล ทองคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กชายชัชพล เศษดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงชัณย์ประภา วารีผล

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงฐิตารีย์ ทองประเสริฐ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงณัฐชา ธุระตา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงเพชรลดา ทวีบุญรุ่งเรือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงนรมน แจะรัมย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงสุริษา มาเรือง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ พรมเอียด

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงณัฐนรี ตึกห่อ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงเบญญาภา คำอ่อนศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงวริศรา ลบพึงชู

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงมุกไพลิน สาระกิจ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงนฤมล สีสันงาม

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงชมพูนุช เสถียรโชติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงสุพรัชตา คชดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายณัฐภัทร เมืองโคตร

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กชายศุภกฤต จันดอนแดง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายวันชนะ แก้วแหวน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงชนัญธิดา ชอบดี

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงสุรีวัลย์ ปานเรือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ยุบลศิริ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงธนัชพร พันธ์ศรี

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ พิมพล

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชวยกระจ่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงศุภานัน สืบวงศ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปนดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงอารยา อุ่นใจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงภัสวริญชญ์ ทองศรีสุพรรณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงนภาภัทร ไตรประเสริฐกุล

๑๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงสุกัญญา เจริญขวัญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๕ / ๑๐๘

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงกนกพร มณีฉาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงชนิชา พิสาจารณ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงสุฐิตา

เลิศธนะแสงธรรม ๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญกลัด

๒๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กชายณัฐนนท์ รุ่งเรืองศิริกุล

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายจิราวุฒิ สร้อยเพชร

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงภาวิณี รืนเริงกลิน

่ ่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายนิธิรักษ์ รสหอม

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงอารยา ใยมุง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงมนสวรรณ สืบบุก

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงกาญจนา แจงบำรุง

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงแพรวาว เมฆขลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงดากานดา ศรีวิชัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงอโนชา รักษา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายบารมี เล็กอนุสรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สีแดง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายอังกูร มีพร้อม

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูสุวรรณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงสุชาดา ฐานพรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงลลิตา สีประโคน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายธีรเทพ สอนสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายณเดชน์ แสนสอาด

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายวันชาติ แก้วแหวน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายกีรติ คล้ายแจ้ง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายชานนท์ พันชนะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายพิชชากร สิทธิกรรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงณฐกมน ทองไถ้ผา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงขวัญทิพย์ ฉำสุขติ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงชิชานันท์ สกุลสิริสมบัติ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงบุษบากร ศรีมันตะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พรมไหมทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงกันติชา แก้วใส

๑๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายภวดล เหมกุล

๒๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายนัฐวุฒิ มะขามหอม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงสุทธิดา แดงสีสุก

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๖ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงศศิวรรณ บุญศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงพีรดา ถาวร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศุภดล

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญวัฒนชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงขวัญชนก หนูทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงนิภาวรรณ ศุภอรรถจรรยา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญศิลป

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงประภาสิริ ศรีสนิท

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อำสำอางค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายธนชาติ อุตมะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายณรงค์เดช คะเนเร็ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายคณินท์ รินทร์ชัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายอภิรักษ์ เมืองงาม

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายสหรัฐ ศิลปสมบูรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงเปรมฤดี ทวีเงิน

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงกมลชนก โพธิศรี

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงวรัญญา ศรีรักษา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โลกเลือง

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๑๘
นางสาวนริศสรา บุญสอาด

๓๐/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๑๙
นางสาววันเพ็ญ หงษา

๑๒/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๒๐
นางสาวศิริลักษณ์ กานต์กัมปนาท

๒๖/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๒๑
นางธัณย์จิรา พลายรัศมี

๑๕/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายธีรภัทร สุทธิการ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายพงศกร ทาเงิน

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายสมหมาย ปรากฏรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายธีรเทพ ศรีทูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงเนตรกนก เทศนาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงพชร

อริยทรัพย์ไพศาล ๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงพิมพ์ผกา เตียงตังรัมย์

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงภัทรวดี แคนชัยภูมิ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงสุรีย์พร สอนไชย

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงวราวรรณ ทันทปรีชา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงวรวลัญช์ ภัทติวงค์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงชุติมา โหระเวท

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายธงชัย ศรีสำราญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๗ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ตะกรุดวัด

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายโชติพงษ์ ดวงเดือน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายปริญญา ดาดวง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงชิตาภา สนองบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงสุภาพร ฤทธิแก้ว

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงกัญญาวี หุ่นลำภู

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายเกริกพันธ์ สมรส

๑๓/๑๑/๒๕๕๔

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายจักรพัฒน์ เงินทิม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายจีรวัฒน์ ทองประเสริฐ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายณัฐพล เจียมเสรรีรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายพงษ์ศักดา มหายนต์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงพจมาลย์ สิงห์ด้วง

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายพัชรพล เผือกทับ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงศรัญญา ทองพาศน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงชลิตา ไชยสาคร

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายดนุสรณ์ แสนสิมมา

๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายวทัญู นาคจรุงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงวารุณี สุพรรณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายอิทธิพล มากสมบูรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงศศิวรรณ ติดหงิม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงรักชนก คงสะกุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายจำนง

ไม่ปรากฏนามสกุล ๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายอาทิตย์ ศรีวงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายศักดิพล

์

ประทุมชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายคณิน ทองพาศน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงบุษกร กำลังหาญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงนิตยา โมกขาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายแก้ว ตาสาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายปฐพล พึงบาง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายธนาวุฒิ กาจนพันธุ์วงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ นุชทิม

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

บุญชู
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงจิรญาภา เลิงเพ็ญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงจิราพัชร คำนิล

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงพรพรรณ ตาแปง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๘ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงยุพาวรรณ สุ่มโปง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงกชกร ภิรมย์พิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงนารถนารี แก้วทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงกฤติยา มาลาศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายธีรพงศ์ ผลจำรัส

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายอุดมการณ์ เนาขุนทด

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายศักรินทร์ เหมือนมณี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายภูรินทร์ เมาทรง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายดวงธรรม ทรงจำรอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายเปรียว

้

ตาศุกร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงสุชาวดี ไหลมา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงฐาปนี ถินแพ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงปรารถนา มากู่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงผกามาศ ศิริวาท

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงอนิสา ชุมทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงปริณดา ภูนะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงพักตร์พิมนต์ สินปรุ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงพชรพร เห่งหอม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงพรไพลิน เอมคล้า

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๘๙
นางสาวกานต์พิชชา ผะเดิมดี

๑๖/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายสมศักดิ

์

ยอดแสง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายวริวุฒิ ผลบุญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเสา วัดท่าเสา  

สค ๒๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายชยากร ทองโต

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงปรัชญา สีดาวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายกนกศักดิ

์

กุลโชติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงนภิสา ยิมเจริญ

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายภาณุพงษ์ พาดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงอินทิรา ดอนเหลือม

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ดวงสิมมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงพลอยมณี แสงหล่อ

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงรัตนากร สีทะบาล

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๐๑
นายณัชช์สรัณ การะเวก

๐๗/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๐๒
นางสาวณัฐดาพร วิริยะอ่องศรี

๐๓/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๐๓
นายสุธิพร สนธิกร

๑๑/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๐๔
นางสาวอุไรรัตน์ โพธิจักร

๐๒/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๘๙ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงกฤษณา กิจประเสริฐ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงอัมรินทร์ ดิษฐกองทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงลักษิกา วิชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงพรรณพนัช ไชยชนะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงจิรวรรณ แก้วสุริบูรณ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงนันทนา พิศเพ็ง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายปารวัช แก้วคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงวรรณนิสา แก้วประเสริฐ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายวัชรินทร์ ธงวิชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงวิจิตา รูขะจี

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงชลธิชา ดวงสนิท

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงเนตรสกาว ตะเภาเงิน

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงมารวย นางวงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กชายวิทกร สาตแฟง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายวรัญชิต ชืนทอง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายเจริญชัย แซ่อัง

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๒๑
นายมิลธดา วรรณะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงรัชนก สุภาพธันยาวาท

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๒๓
นายเฉลิมชัย เชียงหล้า

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายกิติพงษ์ ปอมยุคล

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายคำวา คำสร้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงเกตศดา อินทรวิชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายพิชญะ เพ็งวิชา

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายฐิตินันท์ รอดศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายวราพงศ์ หงส์ทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายอนันต์ พูลฉิม

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงสิริโสภา บรณะพล

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงนริศรา มาลาพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงนวพร เอียมนอก

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงปยะภรณ์ สุดยอด

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายภาณุเดช มะลิสาน

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๓๖
นางสาวขวัญฤทัย บุตศรี

๓/๑๒/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๓๗
นางสาวธัญญา ศรีบุญเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๓๘
นายนพดล เข็มต้น

๒๑/๔/๒๕๒๒
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๓๙
นางสาวนันทนา นนทรักษ์

๑๔/๒/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๐ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๑๔๐
นางสาวภาวิดา เฮียนชาศรี

้

๒๘/๗/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๔๑
นายวรณัฐ รุ่งเรือง ๔/๒/๒๕๒๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๔๒
นางสาววรัทยา เเซมเพชร

๑๙/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายคุณานนท์ รักษา

๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงสุพรรษา ทองอำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๕๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีสรรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายยี

่

จาน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๕๖๐/๓๑๔๗
นางสาวอามรอด เสารุ่ง

๐๔/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๕๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายปรัชญาวุธ เผ่าทองไทย

๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายภานุวัตน์ ปุจฉาการ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายชนัญชัย จันทร์ผ่องใส

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๕๖๐/๓๑๕๑
เด็กชายศิวนาถ จันบางยาง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๕๖๐/๓๑๕๒
เด็กชายวรชิต จำปา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงนัดดาภา น้อยจินดา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงมานิดา หงษ์กิจ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๕๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายธนกร ตันกุระ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

วัดท่ากระบือ  

สค ๒๕๖๐/๓๑๕๖
นางสาวณัชชรีย์ คิววัฒนเกียรติ

้

๓๐/๑๑/๒๕๑๒

วัดท่าไม้ วัดท่าไม้  

สค ๒๕๖๐/๓๑๕๗
ว่าทีร.ต.หญิง ปภาณ

่

ชาวไชยศรี ๘/๗/๒๕๒๗ วัดท่าไม้ วัดท่าไม้  

สค ๒๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงนนทพร วัชนาค

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงปานเพชร สาดมุณี

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงสุปราณี เหมือนมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงขวัญนภา อินชูกุล ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงสุนิตา โคกจินดา

๑๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงพรรณภัทร นุ่มทองคำ ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกุศลวิทยา วัดบางยาง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงปานตะวัน ผามจุงกุง

๒๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
วัดบางยาง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชา อยู่แก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
วัดบางยาง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงอลิสา บุญยี

่

๐๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
วัดบางยาง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปฐมเล็ก

๒๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
วัดบางยาง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงชลิตา แสงอาทิตย์

๑๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
วัดบางยาง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงกัณฑิรา ด้วงสงค์

๒๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
วัดบางยาง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงชัชญาภา ใช้บางยาง

๐๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
วัดบางยาง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๗๑
เด็กชายปณิธาน เรืองเชือเหมือน

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
วัดบางยาง  

สค ๒๕๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงนก วันธรรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงนิสา เก้าแสง

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงรุ่งนภา สะรางรัมย์

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

วัดหนองนกไข่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๑ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงนันทิชา แจ๋วเจริญวัฒนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๗๖
นางสาวนำฝน สุวรรณเชษฐ

๑๐/๔/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

่

วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงภัทรมน เสียงเจริญ ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวังนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายณัฐพล ผาสุดจิตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายกานต์พิพัฒน์ จิตร์จรัส

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายติด

๊

กานทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายชนาทิป วงศ์สุวรรณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๘๒
เด็กชายไซ วานทาน

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายน้อย นายแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงสุวรรณา โพธิทอง

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงสุภาวดี แช่มช้อย

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปนสำรอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงน้องเดือน จันทร์คลองตัน

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงสุนิสา เกตุแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงชุติมา รัศมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงอนัญญา แดงอาจ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๙๑
นางสาวนิภา แจ่มสว่าง

๐๓/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดหนองนกไข่ วัดหนองนกไข่  

สค ๒๕๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงวิดส้มมณี มีสุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงกนกภรณ์ ร้อยอำแพง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๕๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงนิรชา มณีเภตรา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๕๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ทับไกร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๕๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงสุนันทา น้อยพิทักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงอรพิชา อ๊อกคลองตัน

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๕๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายอาณัติ ใฝสอาด

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๕๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงวรันธร กล่อมภิรมย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายพัชรพล ชาวบ้านเกาะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงรุจิกร วงษ์ก่อ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเจ็ดริว

้

วัดเจ็ดริว

้

 

สค ๒๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงพรทิพย์ เวชภักดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม วัดดอนโฆสิตาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงมัตติกา แสงหิรัญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงพิยดา สิงหนาท

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงลดาวรรณ ครุฑเดช

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงวนิดา จินดาอร่าม

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงกมลวรรณ มังกรทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงกัลยกร สุจิตร์จูล

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงนงนภัส ขำบุญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๒ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงอังคณา ทินดาประเสริฐ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายธีรภัทร์ ทองภาษี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เปรียบยิง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงสวรส บัวงิวใหญ่

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๑๔
เด็กชายธนากร คงสิน

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงณัฐกมล คุ้มสว่าง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงศศิธร แซ่เท้ง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายสิทธิโชค ทองสกันต์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงชนิดา จันภักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๑๙
นางสาวจิรวรรณ แกรอด

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๒๐
นางสาวนันทพร ปนทำนัก

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๒๑
นางสาวประภาพร ตรีจักร

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๒๒
นางสาวเนตรนภา แก้วนพ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงนำฝน ไม่ปรากฎนาม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) วัดธรรมจริยาภิรมย์  

สค ๒๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายชาญณรงค์ วนาวรรณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงสินิภัชน์ จารุเดชาภากร

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงเลิศลัดดา ชูนาศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ นาคเนียม

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาญจนภูผา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงกนกพร อังคษร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงบุษกร มะใบ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงเบญญาภา ลวดทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายพงศธร เกิดประสิทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงสุตาภัทร ใยเทิง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงกัญยาณัฐ บุญเรือง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงชนัญธิดา ชืนภิรมย์

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายปญญากร

เหล่าประเสริฐศักดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายศุภจักร พันละออง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงสายรุ้ง กลินจันทร์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงบุญสิญา กีเจริญ

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงธนัญญา นามสะกัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงณัฐณิชา นพคุณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงศิริพร ดีรักษา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงกัณฑิรา ครูประเสริฐ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงผไทชนก สุนทรวร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๓ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงสุพิชญา ลีลาพจนาพร

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงธนัญญา พันธ์ตาวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงอนุธิดา อันประเสริฐ

๋

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงณัฐวิภา สีมุกดา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๔๙
นายอิทธิพล กิจประเสริฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายคณาธิป วงศ์จันทร์แย้ม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กชายกฤตบุญ กลินทุม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงศิรประภา แซ่ฟๅ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงธิดา ปานแดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงศศิกาญน์ ริอุบล

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงปาจรีย์ โนรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายปณณธร พูลผล

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ตังขยัน

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายธนธรณ์ สายแจ้ง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วนิล

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงชนิกานต์ อินเสือ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๖๑
นายฐิติพงษ์ เพ็งจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๖๒
นายอติชาติ อันประเสริฐ

๋

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๖๓
นายสุรพงษ์ อิมแก้ว

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๖๔
นางสาวณัฐพร สุมนรัตน์ ๘/๔/๒๕๓๘ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๖๕
นางสาวอภิญญา วีระหงษ์

๒๕/๙/๒๕๓๗
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตีตง)

่

วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงฐานดี มีบุญธรรม

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมโชติ วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กชายนิติพล ทองทิพย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโชติ วัดธรรมโชติ  

สค ๒๕๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงชนัญชิดา พราหมณโชติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงดวงกมล ชัยโภชน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)

วัดปทุมทองรัตนาราม
 

สค ๒๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายพิพัฒน์ ปานมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
วัดฟุงประชาธรรมาราม

 

สค ๒๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงปนัดดา ช้างดำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๕๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงธนพัต แก้วละมูล

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๕๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงวรวรรณ แก้วสุกใส

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๕๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงนันทนา เปยมอยู่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ ทองสวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยกกระบัตร วัดยกกระบัตร  

สค ๒๕๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงอริชญา เงินสมุทร

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
วัดรางตันนิลประดิษฐ์

 

สค ๒๕๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงเกวลิน คำขำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงเข้ วัดโรงเข้  

สค ๒๕๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ มิงเมือง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจรเข้ วัดวังชัยทรัพย์วิมล  

สค ๒๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงวรรณภา เกาเล็ก

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง วัดสวนส้ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๔ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงพรพิมล ศรีเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสำโรง วัดสวนส้ม  

สค ๒๕๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงวารุณี วงษ์รักษา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายกิตติภณ ประชุมวงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๕๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงนันทพร คำมะสอน

๐๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๕๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงนันทิรา เอียมชูกุล

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๕๖๐/๓๒๘๕
เด็กชายอนุชา ตรึกตรองรัมย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๕๖๐/๓๒๘๖
นายชาญณรงค์ คงสอนดี

๑๐/๐๘/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๕๖๐/๓๒๘๗
นางสาวอัชราภา สมิตามร

๒๑/๐๑/๒๕๑๙
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชืนสินอนุสรณ์)

่

วัดสวนส้ม  

สค ๒๕๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตะวันเรือง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๕๖๐/๓๒๘๙
นางสาวกนกพร ก้านบัวไชย

๓๐/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๕๖๐/๓๒๙๐
นางวชิราภรณ์ พันธุ์ไทย

๐๙/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๕๖๐/๓๒๙๑
เด็กชายพิพัฒน์ แย้มนาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายธนพงศ์ พรายระหาร

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๕๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ ผิวบาง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหลวง วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ศาสนสุพิน

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเจริญสุข วัดสุนทรสถิต  

สค ๒๕๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงบัณทิตา ทองอินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

สค ๒๕๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงวารีย์ อยู่เจริญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงชลิดาวรรณ ชัยสิริกมล

๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงนภสร หนูรอด

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๕๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงเนตรนภา สุขประเสริฐ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงวรรณษา แช่อือ

๊

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงปวรรัตน์ บัวจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงนำอิงค์ บัวจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงนริศรา พระอารักษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงหทัยชนก ภู่ทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายธีรพล ธิมาทาน

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงสุพิน เลิศกระโทก

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงวิภา ภู่ขำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

วัดหนองสองห้อง  

สค ๒๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงสิริวิมล อุปพันธ์พงศ์ชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงวาหทัย อุปพันธ์พงศ์ชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงพรชนก แซ่ล้อ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงธัญญามาส สุมโน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงชณิตา รักราษฎร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เรียงทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงกัญญาพัฒน์ โภชนา

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๕ / ๑๐๘
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงฉัตรสุดา ชะวาเขียว

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงธัญพิชชา อุทัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายชาติชาย กล่อมรอด

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กชายถิรวัตน์ กอนไธสง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงนันทกานต์ หัสมิ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

สิทธิโชติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงญาณิศา ฟูกทรัพย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงตรีรัตน์ ทองนาค

๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงภทรวดี อยู่เย็น

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงสุนันยา โฉมทับ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายสาธิต พูลผล

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงสุจิตา โพธ์ทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๒๗
นายทวีศักดิ

์

งามวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายทัศน์พล โฉมทัพ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๒๙
นายพุฒิพงศ์ เต็กอวยพร

๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๓๐
นางสาววรรณพร คงชาตรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๓๑
นางสาวปยพร อินทรักษ์

๐๑/๐๖/๒๕๒๒ โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๓๒
เด็กชายรัฐภูมิ เหนียวองอาจ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงปภาดา แจ่มพลาย

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงจีรนันท์ วงศ์ลังกา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๓๕
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญบางยาง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงนฤมล รุ่งเรือง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงธาวินี สุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงนุษลักษณ์ ไทรฟก

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงชุติมา คุ้มเปยม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงธีรนันท์ รุ่งเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายณัฐพร แจ่มพลาย

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๔๒
เด็กชายจิรพงษ์ อ่อนแช่ม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงอรจิรา บุตรดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงอิสรีย์ เนืองภิรมย์

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงณัฎฐาพร ภัทรอรุณโรจน์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงธมนวรรณ ยศสง่า

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงปนัดดา พงษ์ตะวัน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงปาริตา ชมเกษร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงมยุวรรณ บุญนาค

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๖ / ๑๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงอิศริยา ธนสิทธิโชค

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงลักขณา ทูลฉลาด

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงปนัดดา แก้วคูณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงนภาพร แซ่เฮง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงพจนา แก้วอินทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงธนิตา บุญญา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงสุภาภร กลัดกลีบ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงนำทิพย์ วรรณทวี

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงอัฐภิญญา ทวีผล

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงภาสิณี จันทร์เทียน

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงบุษกร คงชาตรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๖๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชมเกษร

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๖๒
นางสาวชาน (พม่า)

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงภัณฑิรา สุดสงวน

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงพนิดา คุ่ยเสงียม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๖๕
เด็กชายสุรยุทธ์ จันทร์แถม

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายศักดิชัย

์

เพ่งพิศ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๖๗
เด็กชายวิชัยวุฒิ น่วมศิริ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงธัญญา แก้ววิชิต

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงอรอุมา อินทร์ไกร

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงชนิภรณ์ กลินยอ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

วัดหลักสีราษฎร์สโมสร

่

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายชนันชัย จันทร์มล

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายธีร์วสิษฐ์ ม่วงพรวน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายกนกสุภัค ฐิติพันธ์สุภัคธร

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายภูสิต บุญชัยศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายพัสกร เทศสมบูรณ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายธีรเสฏฐ์ สุริยฉัตรกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายรัชพล ข่มแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๗๘
เด็กชายจารุภัทร ครองรักษา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายกชพล มะขามหอม

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายอภิธร ศักดาธรรมนาถ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๘๑
เด็กชายบวร หมอปาน

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายเพชรทองแท้ วารีชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายจีราวิชช์ เพียรประสพ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายบวรศักดิ

์

ศิริโชติธิติกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๗ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายศุภโชค แก้วแจ่ม

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๘๖
เด็กหญิงผกามาศ ช่วงไชยยะ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงชลลดา จันทร์ทองสุข

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงพัทธนันท์ สีเหมือน

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๘๙
เด็กหญิงธัญญธร โสรัจจะ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงเสาวรักษ์ ศิลปไพรสณฑ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงณัฐณพร สุทธินุ่น

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงวริศรา ภู่หุ้ย

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เจียสำราญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงนิติภรณ์ ควชะกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงปกิตตา บ้านเกาะใต้

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงอภิสรา เมืองมา

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงพิมพ์นรี ตระกูลบางคล้า

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงวริศศรุตา

ชินพัฒนกิจรุ่งเรือง ๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายพศวีร์ มาโต

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายก้องภพ หยวกแฟง

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายวรปรัชญ์ บุญมี

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายสุรยุทธ์ บุญญะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายเรืองวิทย์ บุญกาญจน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงสิวพร หอมทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงวรกานต์ จันทร์ทองสุข

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายศุภณัฐ สนคะมิ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงฐิตาภา มณีรัศมีมเหศวร

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงจิรัชญา ชาวบ้านเกาะ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงณัชชา พวงสุวรรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายอนุกูล ศิริมงคล

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายธนพงศ์ พันธ์โพธิทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายเจิมสิทธ์ ศรีคงแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๑๓
เด็กชายถิรธนา บางแสงอ่อน

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๑๔
เด็กชายณริศ ปราณีธยาศัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายธนภณ ฉายทิพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายชาญชล ศักยภาพ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายธนบดี หล่อหลอม

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๑๘
เด็กชาย ป.กิตติ ปุรินทราภิบาล

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงพรพิชชา ณัฐวีชวนันท์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๘ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงสุวพัชร บุญตานนท์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงอภิชญา มาลีษร

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงอภิสุตา จันทร์ทองแท้

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงญาณภัทร สิงห์โตคาบแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงกฤษติกานต์ วงศ์จอม

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงพัทธราวลี พรพิชิตนาวี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงอนัญญา สุดดี

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายวรินทร จีนใจตรง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายธีรดนย์ สร้อยเพ็ชร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายนิธิพัฒณ์ รอดสุด

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๓๐ เด็กชายโชติญาณวัฒน์
สระแผง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายปูรณ์ รืนประเสริฐ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายปองวิช วัชรสิทธิกร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายสิรภพ ออกกิจวัตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายเกียรติยศ ศิริศรัญยากุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงจุฑาทภา กิจตะไชย

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงนัชชา แสงสุขเอียม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงไปรยา พุ่มพวง

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงจุไรรัตน์ ศรีเสน

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงอณิสชา ตังมันคง

้ ่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงกัญญา ทรัพย์บางยาง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงเมทิกา สุรวิทย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เอมโอฐ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงปทิตญา

ภูกิจคุณาเดชากร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงปุณยาพร วัฒนกาญจน์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงเฌอฟา ตัวลือ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงณัฐกฤตา บุ้งทิม

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๔๗
เด็กชายภูรี ศรีสุภาพ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๔๘
เด็กชายวิศวะ รุ่งเรือง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๔๙
เด็กชายพัทธพล รัตนมหกุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายจิรภัทร สู่พิภักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายเมธัส อาณัติสาธุการ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๕๒
เด็กชายณัฐพัฒน์ เหลาศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายบารมี คุณะวัฒนา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายชนันธร ลิมลาวัลย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๙๙ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายธนกฤต เนียมฉาย

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงนัชชา พวงน้อย

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงศวิตา วาดวารี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงศิริพร พุทธนารายณ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงพิชชา โภคสมบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงกฤติญา กิตติธรรม

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงณิชมน อ่วมแจ้ง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงอรปรียา ตาทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงภัทรธิดา เกตุเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงญาริศา สาธร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงอรอมล คงชม

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายชวนากร พลแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายณภัทร กฤษณาวารุณ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายธีร์รัฐ รุ่งเรืองนันทศิริ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายนราธิป เพ็ชร์อยู่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงกีรติ แนวคำพา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงธนิษฐา จูเจริญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงขวัญชนก อาวรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงอธิชา อรุณชัยพร

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงปวิชญา วงศ์ธนบัตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงชนิสากร กิตติสุบรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงปาณิสรา เกษมกมลกิจ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงวณิชชา วงษ์เสวก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงรัตนา หงษ์คู

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๗๙
เด็กชายรพีพัฒน์ ทวีผล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายเอกภพ ชาวไชยศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายกันตวิชญ์ พูลศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายนนทวัชร์ ดีแสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๘๓
เด็กชายภาสวิชญ์ แสนสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายพีรภาส เสียนมัน

้ ่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายนิติภัทร์ อรุณเมฆ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงณัฐมน เทียนเพิมพูล

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงกชนิภา พลเคน

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงรวิสรา สาไพรวัลย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงศิรินทิพย์ แสงศรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๐ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงณัฐชยา ดีเด่น

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงกนกวรรณ เอมแหยม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงอาทิตยา เอือสถาพรกิจ

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงพิชย์สินีฐ์ ทองเหลือง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๙๔
เด็กชายชวกร เสียงบุญ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๙๕
เด็กชายสิทธิโชค มนิยม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายธนทัต จีนเสมียน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายณัฐพงษ์ ร่วมรักษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายธนวัฒน์ ดวงสุวรรณ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายณัฐพนธ์ นิลน้อย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายนวพล ศุกรโยธิน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายภณณัฐ ธรรมาลัยวิโรจน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงพรธีรา ศรเดช

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงสิรามล อัศวพิพัฒน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงปณิตา สถาพรพินิจกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงกชกร ผิวจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงปุณยนุช ฟกทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงพรนภัส กลาภรกุล

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงรัฎฐภรณ์ เชือมสุข

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงกิรณา ทรงลักษณ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เศวตพันธุ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงกุลนิดา นิลทองคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงกวินธิดา โผกรุด

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๑๓
เด็กชายกันทรากร สุขชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายบัณฑิต โกพัฒน์ตา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายพรณรงค์ เกตุแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายสิรภพ เทศผ่อง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายศตคุณ สิวท่าไม้

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงชมศมนฑ์ สุริยฉัตรกุล

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงคันธารัตน์ เสือคง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงธนิสร กำมะหยี

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงชญานิศ หมอกเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงนภสร สุขานนท์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงชยากร สีขัณฑกสมิต

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๑ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงทิพกฤษตา สุวรรณชัย

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายธวัชชัย เลียงผาสุข

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายเจตน์สฤษฎ์ พงษ์เพ็ง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายจักรภัทร แสงทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายชนัน รักท้วม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายธีรุตม์ คงสุวรรณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายวรพล หวังสิทธิเดช

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงกัลยกร ขุนทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงญาดา อาจารสุทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงสันต์ฤทัย จิรัฐิติเวท

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงรมณ รามนัฎ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงกาญจนา ดวงจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สุรชาญชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงจิราพัชร อยู่เจริญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายจักรพงษ์ ทองใบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายกฤตนัย ทองเปน

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายสมเกียรติ ลัยรักษา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายภูริพัทร์ ใจกลาง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๔๓
เด็กชายธนัญชัย พ่วงมา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายอภินัทษ์ คุ้มคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงอภิสรา ปนวิถี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงวรรณกานต์ เสริมสงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงญาดา มาลามาศ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงรินรดา สร้อยศรีขำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงธนัชชา ขันธ์เงิน

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงพรพิมล ล้อมเล็ก

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงนันท์นภัส นิลละออ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงกชวรรณ สว่างแจ้ง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงพรรณทิพย์ คงปอ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๕๔
เด็กชายธนกร สุเมธพิพัฒน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายชยาทิต จันทร์เมฆา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์เนตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายธีรเดช บุญประดิษฐ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ตันประเสริฐ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายธนกฤต คงสุริยะภิญโญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๒ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงกมลชนก บุญชัยศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงธนภรณ์ สุดใจ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงปริยากร หันเวียน

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงธนาภา ไทรเกต

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงญาณิศา ชูพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงศศิกานต์ บุตรทะวัง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายสุธินันท์ บุนนาค

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายชนกชนม์ สุ่ยวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายภาณุวิชญ์ พุกโฉมงาม

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ เสียมทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายนทีภัทร ชาญเวชพณิช

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายณัฐภูมิ ปราโมทย์สิริ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายพชรพล ไข่ม่วง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงษ์นครินทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงณิชากร ไตรพูนสิน

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงนัฐนันท์ เอาทารย์สกุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงลักษณพร ชุมศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงพิมพ์นารา กลินเนียม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงปณิชา วงศ์ภาธร

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงซาราฟน่า สิงห์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

พ่วงพี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงทรรศน พลายแก้ว

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงภรนรา โชคธนทองกุล

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๘๓
เด็กชายธีรภัทร ศิริพลชัย

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงกัญญาพร อู๋เวียงคอย

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๘๕
เด็กชายวิชชากร สาครแสง

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๘๖
เด็กชายปรีชา มิงเมือง

่

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ พุ่มนำเค็ม

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๘๘
นางพวงพยอม แสงจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๘๙
นางปวีณา ม่วงใหม่

๒๙/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๙๐
นางสาวพิชญ์ณัชชา ไหมทอง

๑๔/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๙๑
นายนายพงษ์พันธ์ กะนีทะ

๑๑/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๙๒
นางสาวนฤมล ศรีงามผ่อง

๐๒/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๙๓
นางสาวบุปผา รอดเนียม

๐๓/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๙๔
นางสาวกัญญาณัฐ มากเพ็ง

๐๕/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๓ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๕๙๕
นายนายจีระศักดิ

์

ศรีทองอินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๙๖
นางสาวศิริขวัญ ชันแก้ว

้

๒๔/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๙๗
นางสาวทิพย์พรรณ ตาดำ

๑๙/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๙๘
นางนลินี ศรีสุพรรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๕๙๙
นางพรชนก ไตรเดโชชัย

๑๔/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๐๐
นางทัศนีย์ ลาภธนชัย

๓๐/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๐๑
นางนุชรัตน์ คันธหัตถี

๑๘/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

วัดปอมวิเชียรโชติการาม

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายธนาชัย สงวนรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายคุณากร ดวงลายทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายศุภวิชญ์ เมืองทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายภูวนาถ หันตะเภา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายอชิรวัฒน์ ประกาสัง

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ สารัตน์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงอารายา นิตยาชิด

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงปานตะวัน ทิเย็นใจ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงสุวิมล สังข์ตรีเสียร

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงอรนภา เหมือนศรีเพ็ง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญรอด

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงพัชรพร รัตนะรัต

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงปยฉัตร แสงจันทร์งาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงวรกาญจน์ บุญเสริม

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงนริศรา สุขม่วง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงสุปรียา นวลชืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๑๘
เด็กหญิงสายรุ้ง โพธิทอน

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงปาริชาติ ฤาชัยษา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงสุภาพร ทองหมู่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายธนชัย ผิวสำอางค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๒๒
เด็กชายไกรวิทญ์ อุตสาห์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๒๓
เด็กชายอนุชิต กลันสุข

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายพัทธดนย์ คุ้มอ่อน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายเตวิช ห่านคำวงค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายศิริชัย เทียมทิพย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๒๗
เด็กชายภัควัฒน์ พวงเงิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๒๘
เด็กชายธีรเทพ วิเศษ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แสนสุภา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๔ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ วัดคำ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายเจษฎา บริสุทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๓๒
เด็กชายยุทธนา ชาลีจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๓๓
เด็กหญิงวรรณภา ดงจารย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๓๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จันทร์ทอง

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย บุญเทียน

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงบุญสิตา วุฒิงาม

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ นันทะขัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๓๘
เด็กหญิงจิรนันท์ เมที

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงหนึงนุช

่

วันเพ็ง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงพิชชาพร รอดคง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงปยพร มีเกาะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงศิรินภา แก้วมา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงมีนา ดวงศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงปรีตา วงค์สิงห์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงอนุสรา หมายดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ อินนุ่มพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงวรนุช แสนแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงอริสา รักษาผล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงปาริณี เพชรนิล

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายอนุวัฒน์ ทาบึงการ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๕๑
เด็กชายอนุสรณ์ ทาบึงการ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นุชกำเนิด

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงณัฐธิดา รอดสาย

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงอันดา เกษร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สค ๒๕๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายพรชัย กลัดเจริญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายอนาวิน สุขรมย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ พุ่มอำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงสุชาดา สนันพิทักษ์

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุราฤทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงอนงค์ ฉิมวารี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๖๑
เด็กหญิงชลธิชา ไตรนุช

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๖๒
เด็กหญิงอรปรียา วิเศษฤทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีประยูร

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงจุฑามาศ หงษ์โต

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๕ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงพัชราภา ธนะสีลังกูร

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงอริสรา บุญหนุน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงการะเกด สาริกา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงชนาทิพย์ พลบูรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงชนาภา คัสจรรย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงชนัญนิดา คุ้มถินแก้ว

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงกนกวรรณ พันธุขุนทด

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีเสริม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายณัฐนนท์ ม่วงตารส

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงกรณ์กวี สุขกรณ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายชัยวัฒน์ เส็งสาลี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงทิพย์ธาธรณ์ สมสกุลพาณิชย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๗๗
นางกำไร เทียนสงฆ์

๒๖/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๗๘
นางสาวนพรัตน์ ชำนาญเอือ

้

๑๗/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๗๙
นายบัญชา อ่อนส้มกิจ

๖/๑๑/๒๕๑๓
โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๘๐
นางสาวบุณรดา เทียนชัย

๒๕/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๘๑
นางปทมา ธโนปจัย

๒๘/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๘๒
นางสาวศรัณยา ยิงยวด

่

๒/๐๑/๒๕๓๑
โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๘๓
นางสาวสุวรรณี ชอบชืน

่

๒๕/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๘๔
นางสาวอัจฉราพร เหมจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๘๕
นางสาวเกศริน ผู้ขาว

๑๗/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดโพธิแจ้

์

วัดโพธิแจ้

์

 

สค ๒๕๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงขนิษฐา นรากร

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงจีรนันท์ มังสันเทียะ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงณัฎฐนิชา หอมละออ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๖๘๙
เด็กหญิงนวนันท์ อยู่เมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อบรมทรัพย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงสุริษา เสาร์ทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงอภิสรา พ่วงพาราม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงอริสา แจ๋วเจริญวัฒนา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงณัฏฐพร จำปานวน

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงเวียง ตาลาน

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๖๙๖
เด็กชายกิตติภัทร เทียมทัน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงฐิน สีนวล

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงดุจฤดี สุนทรชืน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงปราณวาริณ นนทลักษณ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสมุทรสาคร  ๑๐๖ / ๑๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงปนประภา เสือพาดกอน

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงศิรินันท์ พุทธระสุ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงสิรีธร ไปวันใหญ่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงสุดาวดี ซึมือ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงไอยเรศ สงช่วย

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายทรงพล ด้วงละม้าย

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงจิตต์ศจี ผดุงศิลป

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ แก้วอาษา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงกรพินธุ์ ถินแฝง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงกรรภิรมย์ ภิรมย์เณร

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงกัณฐมณี คำโสกเชือก

๒๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงพชรชมภู เจริญฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงพลอยชมพู เอียมแทน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายประเสริฐ ฉายนพมณีนิล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายวิษณุพงศ์ กลินสุบรรณ์

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๑๕
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

สร้อยทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงชลลดา สาดแฟง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงบุษยวรรณ พึงสถิตย์

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงศรัณย์พร สังข์ทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงณฐิกา ชฎาแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายธนบดี พุ่มอำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายปนพงศ์ หวู

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๒๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ สัตบุตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๒๓
เด็กชายอัญชนะ แจ้งเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๒๔
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ทับไกร

๑๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงธัญญะรัตน์ อำแดงพิน

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงนันท์นรินทร์ แสงอาทิตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๒๗
เด็กหญิงปนัดดา ตาเงิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๒๘
เด็กหญิงมนต์นภา ขาวผ่อง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๒๙
เด็กหญิงสณห์สิรี แสงเดช

๒๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงอนามฤณ โพธิเงิน

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๓๑
เด็กหญิงนันทวรรณ กาละพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๓๒
นางสาวชืนนภา

่

ควรสถาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๓๓
นางสาวมนัสนันท์ อินทร์ดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๓๔
นางสาวศิริวรรณ แฝดกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สค ๒๕๖๐/๓๗๓๕
นายทศพล ศรีประเสริฐ

๐๓/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๓๖
นางสาวสวรรญา ทองจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๓๗
นายกรกช จ้อยชะรัด

๑๘/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๓๘
นายอภิสิทธิ

์

ซุ้นเจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๓๙
นางสาวรัตนภรณ์ แตงเอียม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๔๐
นางสาวอ้อย ตาลเสาร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๔๑
นางสาวจุฑามาศ ตันสมบูรณ์

๑๔/๐๔/๒๕๓๘
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๔๒
นางสาวดาราพร เชยเถือน

่

๒๒/๐๘/๒๕๒๑
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๔๓
นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน

๒๖/๐๖/๒๕๓๐
โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

วัดดอนไก่ดี  

สค ๒๕๖๐/๓๗๔๔
นายชัยนรินทร์ นางาม

๐๒/๐๕/๒๕๓๘

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๕๖๐/๓๗๔๕
นางสาวริน หยังถึง

่

๒๕/๐๖/๒๕๒๘

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๕๖๐/๓๗๔๖
นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขเกษม

๐๔/๐๔/๒๕๓๗

กศน.อำเภอกระทุ่มแบน วัดอ่างทอง  

สค ๒๕๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงคำยอย ตามาด

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
วัดอ่างทอง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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