ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
ส่งสอบ ๙,๐๗๘ คน ขาดสอบ ๑,๒๑๙ คน คงสอบ ๗,๘๕๙ คน สอบได้ ๓,๙๐๒ คน สอบตก ๓,๙๕๗ คน (๔๙.๖๕%)
เลขที่
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๑

ชื่อ
เด็กหญิงวนิดา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กหญิงหยาดเพ็ชร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๕

เด็กหญิงธารารัตน์
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กชายกิตติมศักดิ์
เด็กชายนัทพงษ์
เด็กชายรัฐพล
เด็กหญิงสรัลชนา
เด็กหญิงธัญเรศ
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายนรวิชญ์
เด็กหญิงปยะพร
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงนลพรรณ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๖ เด็กหญิงสุพรรณษา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๗

เด็กหญิงวิพาภัท

นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๘ เด็กหญิงกนกวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๔

เด็กชายภานรินทร์
เด็กหญิงชนินาถ
เด็กหญิงวรนิษฐา
เด็กหญิงเกศินี
เด็กชายภฤศ
เด็กหญิงวรรณวิภา

นามสกุล
สุวรรณเลิศ
แก่นพรหมมา
โตเม้า
มะคำไก่
มาศศิริ
คงสินธุ์
พาดี
ทองวรรณ
ศรีจาด
เหล่ารอด
ทองชู
กรวาทิน
นาคเปรม
เทศเพ็ญ
จักรธิฤทธิ์
เจียมทอง
ชูนาม
สายธิไชย
แววเส็ง
แปลกหิง
พุฒสุวรรณ์
พุสุทธิ์
ดาวศรี
วาจ่าง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโชติการาม
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโชติการาม
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตึก
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตึก

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตึก
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตึก
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตึก
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตึก
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตึก
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตึก

๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตึก

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตึก
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตึก

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตึก
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงวรัตน์ฐา รักใหม่
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๖ เด็กหญิงวริยา
อ่าวสมบัติกุล
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๗ เด็กหญิงปภาวรินทร์ ขันเงิน
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๘ เด็กหญิงรัชฏาวดี ชัยยะปะปง
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๙ เด็กชายสหรัถ
บุญเติม
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๐ เด็กชายศุภานน สงค์กระสิน
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๑ เด็กชายปยะ
กล้ามาก
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๒ เด็กหญิงปาลิน
สีทา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๓ เด็กชายกิตติพันธ์ ทุมผา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๔ เด็กหญิงตะวัน
ทุมผา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๕ เด็กหญิงปฐมพร อยู่พรม
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๖ เด็กชายรชฏ
เทียมพันธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๗ เด็กชายวันชัย
ทองประสม
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๘ เด็กหญิงธันญาพร จันทร์ขีนี
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๓๙ เด็กหญิงกิตติญา พลต้น
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๐ เด็กชายสหชาติ โพธิ์พิศ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๑ เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธรรมธราภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๒ เด็กหญิงธาราวดี ถาตุ่ม
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๓ เด็กชายณัฐพล
สัมพคุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๔ เด็กหญิงแสงฝาง จุติพิทย์คันธา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๕ เด็กหญิงศิริวรรณ วาจ่าง
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๖ เด็กหญิงปุณยาพร อ่อนละออ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๗ เด็กหญิงอิ่มเอิบ แจ้งจิตร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๘ เด็กหญิงกานต์ธีรา ยุ้นพันธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๔๙ เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ รุจิระพันธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๐ เด็กชายศุภกร
สินประสพ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๑ เด็กชายพัชรพล นาเวียง
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๒ เด็กชายนนทกร พิมพ์สาร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๓ เด็กชายสรัชพงศ์ ขำภักดี
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๔ เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วธรรม
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๕ เด็กชายอนุวัฒน์ สิงห์ขอม
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๖ เด็กหญิงณัฐกมล นนทา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๗ เด็กหญิงกุลสิริยา หนองหาร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๘ เด็กหญิงชยานันต์ นรักษ์มาก
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๕๙ เด็กหญิงณัฐมน พึ่งกระจ่าง
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๑๑/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๐

เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงหนึ่งธิดา
เด็กชายปุณณวิท
เด็กหญิงนิรชา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงนัชชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงกันต์กมล
เด็กหญิงนภัสชล
เด็กหญิงจิตรลัดดา
เด็กหญิงปภาวี
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงกฤตกานต์
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงเกศกมล
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายภูบดินทร์
เด็กหญิงมัลลิกา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงณปภัช
เด็กชายกิติพันธ์
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงณัฎฐนิชา
เด็กหญิงวรรณธิดา
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายปรมะ
เด็กหญิงนาฏยา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงสุมารี
เด็กชายวีรภัทร

สายแก้ว
ม่วงประเสริฐ
ขำเจริญ
ศรีสุข
ทองสะอาด
เกตุโชติ
กัจฉปานนท์
ชัยยะปะปง
พรเกิด
วงค์พิพันธ์
กลิ่นบัว
รักเดช
สัมพันธ์สิริเจริญ
สายชุมดี
บุญร่ม
โพธิสาร
บัวมี
พันธ์จันทร์
วิจักขณาภรณ์
ร่วมดี
ทัพวงศ์
กาลัญญวรางกูร
กาญจนเลขา
ศรีสุข
ปนเพชรพงศ์
ภู่น้อย
มีดา
ไรเกตุ
ทองเพ็ง
ไม้หอม
พัฒนะ
บัวจักร
ศรีสุด
ไวยนิกี
จันทวงศ์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๖๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๗๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

๒๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๑๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ

๐๖/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) วัดเฉลิมพระเกียรติ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๕

เด็กหญิงธัญสุดา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายอาชัญ
เด็กชายกล้าอังกูร
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงพรรษา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายกฤษนล
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงอภัสนันท์
เด็กชายนัฐพงศ์
เด็กหญิงอัจฉริยา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายสิปปกร
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงชัณญานุช

นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๐๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๒

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๓ เด็กหญิงสิริกาญจน์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๒

เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงตะลิน
เด็กหญิงกวินทิพย์
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงชญานี
เด็กชายชลันธร
เด็กหญิงณัฐชาฎา
เด็กหญิงศุภธิดา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๓ เด็กชายเดชานุภาพ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กหญิงพรชนิตย์
เด็กหญิงพรกนก
เด็กชายปยาภัทร์
เด็กชายทัตเทพ
เด็กหญิงทิตฐิตา
เด็กหญิงอนันตญา

นามสกุล
ไชยอวน
บุญชนะ
ทองโคต
ฉำคำ
ด้วงทอง
ยิ๊ดชัง
ภูสีลิต
บุญรักษ์
อั้นใจใหญ่
สิทธิศรีจันทร์
เผ่าเมืองพล
อรรคพันธุ์
บัวศรี
กลำเงิน
ชมพู
ชาเทราช
พันธุ์ไพโรจน์
มหาวงศ์
หัสถีธรรม
กาญจนเลขา
กาญจนเลขา
เนตรนัย
ยอดมณี
ศรีเพ็ง
ปนเพชรพงษ์
เฟองฟู
แข็งการ
ถลำ
ว่องไว
สังข์เผือก
อันทะเกตุ
แสงสอน
โกยเก็บ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๓๐/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

๐๓/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๐๖/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

๐๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง

๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง
วัดท้ายเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กชายภูวดล
เด็กชายปญญาพล
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายศุภกฤษ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายฐิติชัย
เด็กชายชนิตพล
เด็กหญิงภัทรา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๓๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๐ เด็กหญิงสุดาลักษณ์

เด็กชายชวกร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๒ เด็กหญิงสิริจรรยา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๓ เด็กชายบารมี
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๑

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๔ เด็กหญิงอมลวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๔๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๖

เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงคีรียาดา
เด็กหญิงฌานิศา
เด็กหญิงทิพย์กมล
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายปภาวิน
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายฉลองรัฐ
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายสุรศักดิ์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๗ เด็กหญิงอภิชญามาศ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๕๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๔

เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงเหมือนฝน

นามสกุล
ฉายรังษี
เหลืองจันทึก
โพธิ์งาม
ไทยเกิด
งามรุ่งวิเชียร
ภูมิสวัสดิ์
จะระ
สุจริตรัศมี
เฟองฟู
สกุลนนทชัย
แสงแก้ว
ยอดราช
กิจเจริญ
บางยาง
บุนนาค
จำสุข
ญาณนาม
มูลศิริ
เอี่ยมสำอางค์
กลิ่นเกษร
ศรีเจริญ
เอมรักษา
รู้ยาม
อภินันโท
แสนศรีมน
ชูเรือง
อินปญญา
ดาบเงิน
ลดามณีวงศ์
ลอรักษ์
อวนวัง
อวรพรส่ง
วงศ์ทองเหลือ
เชื้อคำวัง
มาเยอะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๑๓/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง

๐๘/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง

๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๑๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ

๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ

๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๑๑๒
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เลขที่

ชื่อ

เด็กชายสุกฤษฏิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๖ เด็กหญิงมนัสนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๗ เด็กหญิงพิชาภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๘ เด็กชายณัฐภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๕

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๖๙ เด็กหญิงไอด้า นาเดีย

เด็กหญิงธัญนพ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๑ เด็กหญิงกมลชนก
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๒ เด็กหญิงณัฐธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๐

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๓ เด็กหญิงณัชธานันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๗๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๒

เด็กหญิงพีชชาภา
เด็กหญิงอภัศรา
เด็กหญิงกรกมล
เด็กชายชัชภูมิ
เด็กหญิงณัฐญามล
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงปริญสินี
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงพัชรมัย

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๓ เด็กหญิงพิมลพรรณ

เด็กหญิงแพรวา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๕ เด็กหญิงวรกัญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๖ เด็กชายวศิลป
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๔

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๗ เด็กหญิงระภีภรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๕

เด็กหญิงพีรภัทร์
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงวณิชชา
เด็กหญิงศิริญาดา
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงพุทธิชา
เด็กชายนำมนต์
เด็กหญิงอรอินทุ์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๖ เด็กหญิงดาราวรรณ

เด็กหญิงวรรณิษา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๘ เด็กหญิงสิรินภา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๙ เด็กหญิงขวัญฤทัย
นบ ๒๔๑๖๓/๐๑๙๗

นามสกุล
ระยับศรี
เพ็งประภัศร์
ธูปโอ้
ทองนุ่ม
อิสมาเอล
นาคเกิด
ก่อแก้ว
ทับทิมพลาย
ธนอัครสถิตย์
กองแก้ว
เสือพลาย
จันทรานนท์
อิ่นคำ
แก้วหินลาย
ทับเอี่ยม
มีตาษ
สกุลวัฒนะชัย
นามวงค์
เปรมประดิษฐ์
นันตะมาตร์
สุขเลิศ
มณีงาม
จันทร์ชาวใต้
เชิดชน
กล้ารอด
คงสมชัย
ขวามาตย์
ยืนยิ่ง
ฤทธิโย
แสงมณี
นิติพินิจ
คำโสภา
ชุมเพ็ชร
บุญดาสา
แสงศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ วัดบางแพรกเหนือ
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๐๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๑๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
๑๐/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
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ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงกัญญาพัชร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๗

เด็กหญิงธนัสถา
เด็กหญิงนิศรา
เด็กหญิงกิตรดา
เด็กชายธนะชัย
เด็กชายศวุฒิ
เด็กชายธนดล
เด็กชายกันติพัศ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๘ เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์

เด็กหญิงธวัลยา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๐ เด็กชายคริษฐ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๑ เด็กชายชัยฤทธิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๒ เด็กชายสุทิน
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๓ เด็กชายซาเลอุ๊
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๔ เด็กชายเอกรัฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๕ เด็กชายธีระพล
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๖ เด็กชายณัฐพล
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๗ เด็กหญิงศุภกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๘ เด็กหญิงอรวี
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๑๙ เด็กหญิงสุภัสสรา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๐ เด็กหญิงกัญจน์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๑ เด็กหญิงพีรดา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๒ เด็กหญิงธัญย์ชนก
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๓ เด็กหญิงวีรยา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๔ เด็กหญิงอินทิรา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๕ เด็กชายวิวัฒน์ชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๖ เด็กชายพัชรพงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๗ เด็กชายนอบน้อม
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๘ เด็กชายพงศภัค
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๒๙ เด็กชายปฐพี
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๐ เด็กหญิงชุจิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๑ เด็กหญิงอริศรา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๒ เด็กหญิงณัฐริกา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๓ เด็กหญิงมนัสนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๔ เด็กหญิงศรวณีย์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๐๙

นามสกุล
อ่างภาษี
จักรคำ
จันทา
เขื่อนเมือง
ตันอ้วน
อรุณทัต
กินขุนทด
คงกลิ่น
ปนสา
กิจกัน
บุญญะ
ยังศิริ
บุญมี
จั่นเพชร
ทวนทอง
วิมลสม
เต้ากลาง
นาเก็น
ณรงค์ศักดิ์ภิญโญ
เศียรภักดี
อุ่มสกุล
จันทร์ประเสริฐ
สิทธิรัตน์
สาริกบุตร
ฟุงสกุล
รุ่งแสง
สุตัน
ไชยวงค์
ถีระแก้ว
ศรีช่ืน
ทรงประดับ
พลอยกุลยา
นาคมาต
อาภาวัฒนาสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) วัดสมรโกฏิ
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) วัดสมรโกฏิ
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) วัดสมรโกฏิ

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) วัดสมรโกฏิ
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) วัดสมรโกฏิ

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) วัดสมรโกฏิ

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) วัดสมรโกฏิ
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) วัดสมรโกฏิ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กชายเชิดชู
เด็กชายพศิษฐ์
เด็กชายจอมทัพ
เด็กชายปรวิทย์
เด็กชายสุทธิรักษ์
เด็กชายเอกสิทธิ์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๓๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๐

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๑ เด็กชายรัฐธรรมนูญ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๔๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๒

เด็กชายอาณาจักร
เด็กชายเอกภพ
เด็กชายณัฐณัชญ์
เด็กชายต้นรัก
เด็กชายอัฐพล
เด็กชายอัฐกร
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงอรฤดี
เด็กหญิงสุชานุช
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงมุกนภา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๔

เด็กหญิงภัทรลภา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๕ เด็กหญิงกัลยวรรธน์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๕๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๖๙

เด็กชายสุวัฒน์
เด็กชายศิรวิทย์
เด็กชายจัมโบ้
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายอภิชาต
เด็กชายอำนาจ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายภควัต
เด็กชายกวิน
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงลาวะดี
เด็กหญิงอาริสา
เด็กหญิงนำหวาน

นามสกุล
สุขประเสริฐ
สิงหเทศ
จันทร์ศรี
สุพร
จิตรพร
แซ่ล้ี
สู่เสน
สุดประโคน
แก้วคำจันทร์
พิมพ์พันธุ์
จันทร์เพ็ญ
สกุลณี
อินทรศร
สิทธิรัตน์
หมื่นณรงค์
มุตโต
มุตโต
น้อยพงษ์
นวลเปนใย
จันทอุดมสุข
ทับทิมทอง
บุญมี
กองทองนอก
สระบัว
ปูเต๊ะ
แซ่เซียว
คำมี
เอกปชชา
รักพร้า
ปติคาม
อินเต๊ะวงศ์
สุขสมกิจ
สุทร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๐

เด็กหญิงธัญพัชญ์
เด็กหญิงกานต์พิชา
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงพลอย
เด็กหญิงจินดาพร
เด็กชายนรเศรษฐ์
เด็กชายพัทธพล
เด็กชายเนติภัทร
เด็กชายวัชรศักดิ์

มณีนนท์
ศรีอนงค์
บางกุล
จันทร์รังษี
คำศรี
พนม
มานุจำ
บุญศรีโรจน์
พรมดี
รัตนวัน
โทโส
ไชยงาม
เจริญศรี
บุญรอด
กึ่งนอก
โรจน์อรุณรุ่ง
ธรรมศิริ
สันเทีย
ธัญญาผล
สว่างแก้ว
สวนดอกไม้
เกิดคง
ส่งเสริม
ศรีพลาย
จำนงค์
ธงศรี
มณีกัญญ์
ภู่ร้อย
มอยไข
โสตถิกุล
วัฒนเศรษฐานนท์
เริ่มก่อสกุล
ชิณบุตร
มีโชค
อำพันทอง

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๗๙

เด็กชายวรรณกร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๑ เด็กชายวิชญะ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๒ เด็กชายกิตติศักดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๓ เด็กชายธเนศร์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๐

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๔ เด็กชายนวิณญกรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๗

เด็กชายธนภัทร
เด็กชายยรรยงค์
เด็กหญิงกีรติ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายภูวเดช
เด็กชายอนุกรณ์
เด็กหญิงศิริเนตร
เด็กหญิงธัญยธรณ์
เด็กหญิงณัทธมน
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงชฎาทิพย์
เด็กหญิงอรณัส

นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๘ เด็กหญิงปภาวรินทร์

เด็กหญิงณัฐกมล
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๐ เด็กชายศิวพงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๑ เด็กชายจตุโชค
นบ ๒๔๑๖๓/๐๒๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๒ เด็กหญิงจินดาภรณ์

เด็กชายธันวา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๔ เด็กหญิงวนิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๓

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๕

เด็กชายวัชนนท์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายภูวศิษฐ์
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงจันทรา
เด็กชายจตุรภัทร
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายดุลจิตชัย
เด็กชายธนพล
เด็กชายธีระวัฒน์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๔

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๕ เด็กชายชาญชนะชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๒

เด็กชายพิริยกร
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายศรันญ์
เด็กชายรณกร
เด็กชายนนทกร
เด็กชายศักดินนท์
เด็กหญิงอมรวรรณ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๓ เด็กหญิงนันทวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๒๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๒

เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงธาสิณี
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงพิสชา
เด็กหญิงสุภัทรา
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงวรางคณา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๓ เด็กหญิงฟาม จ่า ยาง
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๓๙

เด็กหญิงธนาวดี
เด็กหญิงชินานาง
เด็กหญิงมัทธรีญา
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายต้นข้าว
เด็กหญิงศรีรัตน์

นามสกุล
แพรกนันเธอ
อัตรสาร
แซ่เล้า
พันธ์ลา
เชื้อสุวรรณ์
คงทัน
หารน้อย
เสียมไธสง
รัตนวิลัย
คำบุญเรือง
แก้วจีน
แซวจันทึก
จันทร์ตะโก
หิรัญรักษา
หงษ์ทอง
พวงแก้ว
ชัยโย
อู่อำพร
ภู่น้อย
ทาทอง
พึ่งทองคำ
ถันทอง
พนอมสาท
อนุกูล
สีดา
คำปาน
โสภา
พิกุลเงิน
สีลาโล้
วัชรบูรพาชัย
ร้อยอำแพง
ลี้เจริญรักษา
กาบาหนิ
ศรีสุนนท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๐

เด็กหญิงธาลิณี
เด็กชายนิชคุณ
เด็กชายธรรมพงศ์
เด็กหญิงนรีรัตน์
เด็กชายจักริน
เด็กชายจีรภัทร
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงวิทสุตา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๘

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๔๙ เด็กหญิงชุติกาญจน์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๕๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๖๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายณัชนัน
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงเมษญา
เด็กหญิงสุทัตตา
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงพิมธัญญา
เด็กหญิงอโณทัย
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กหญิงวรวรรณ
เด็กหญิงนภา
เด็กชายณรรพทอง
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายนรภัทร
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงญาณินท์
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงฐิตาภา

นามสกุล
ไม้เกตุ
สีเชียงพิมพ์
บัวประดิษฐ์
รัตนวิลัย
หนองแก้ว
เสาะแสวง
คะแนนศิลป
วงค์อนุ
สวยสะอาด
เรืองสุขสุด
เผ่าพุทธิชาติ
ศรีพุทโธ
เข็มงาม
คำคูณ
ถาพันธ์
รักศิลป
วงศ์กาฬสินธุ์
หลวงศรี
หิรัญโกย
สารพัฒน์
พรมมาลา
ไพศาลธารา
ความตั้งใจ
รูปสม
นามวงศา
เกิดแก้ว
ผ่องแผ้ว
ธีรวาส
ปอมบู่
พึ่งเทศ
แก้ววงษา
อินทิจันทร์
ช้อยโทน
สุภาแสน
พรหมศร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)

วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๕

เด็กหญิงลออรัตน์
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กหญิงภลิดา
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายพัทธดลย์
เด็กชายปยวัชร์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๗๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๐

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๑ เด็กชายกรรธกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๒ เด็กหญิงจิระประภา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๓๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๐๙

เด็กชายมารวย
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กชายอภิวรรธน์
เด็กชายอนิรุทธ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กชายชัชพล
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายสิริเทพ
เด็กชายเปนเอก
เด็กหญิงสิรีธร
เด็กหญิงดนยา
เด็กหญิงสิริธัญญ์
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงพิมภิยฎา
เด็กหญิงลภัสลดา
เด็กหญิงธัญพิชา
เด็กหญิงวรินทร
เด็กชายธฤต
เด็กชายพศวัต
เด็กชายนเรนทร
เด็กชายภูมิพัฒน์

นามสกุล

ศักดิ์ซ้ายดา
เขียวถา
พลยางนอก
ผ่องผิว
อินจงกล
กมล
บัวกอ
พิบูลย์ศิลป
ภัทรบุญวงศ์
จันทร
ตังทิวะนนท์
ทองคำ
ฤาชา
พาสุข
เจริญต้น
จั่นแก้ว
โพธิกมล
ทิพยเวศ
อ่อนปรางค์
คงสมบูรณ์
เครือสุวรรณวงษ์
ภูริชิติสิน
คำปวง
เชอร์กิจ
แสงจันทร์ฉาย
เอี่ยมเจริญ
สิงห์วิเชียร
จุลศักดิ์
สุขสุเมฆ
ภูเวียง
โคตรวงค์
ไทยารัมย์
เครื่องพันธ์
พืชสิงห์
บุญยรัตน์วุฒิกร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) วัดบัวขวัญ
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๑๑๒
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๐

เด็กชายธนกร
เด็กหญิงปรายฟา
เด็กหญิงอรนลิน
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงสายรุ้ง
เด็กหญิงเอมมิกา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๕

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๖ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์

เด็กหญิงปนมุข
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๘ เด็กหญิงธาราทิพย์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๙ เด็กหญิงกุสุมา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๑๗

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๐ เด็กหญิงณัฎฐมณฑ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๑ เด็กหญิงกัญญาภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๘

เด็กหญิงอลิชนันท์
เด็กหญิงทรงอัปสร
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กชายกัณตภณ
เด็กชายฉันทวัฒน์
เด็กชายวายุ
เด็กชายธนังกร

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๒๙ เด็กชายปณญานนท์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๓๙

เด็กชายวัทธิกร
เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายธนภณ
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงยานิดา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงแก้วเกล้า
เด็กชายกวิน

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๐ เด็กชายยศพันธุ์เดช
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๑

เด็กชายจตุพร

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๒ เด็กหญิงพลอยไพลิน

เด็กหญิงณัฐธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๔ เด็กชายอนุสรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๓

นามสกุล
ทิทา
อยู่มงคล
ดนตรีเจริญ
ปฐมาภิวัฒน์
ไตรอุดุม
นิ่มดีเลิศ
ปุริสังฆ์
มานิตยกูล
อุทาน
บุตรประเสริฐ
กันทะวงค์
เผ่าเต็ม
เพียบขุนทด
พวงแก้ว
ศรีทองผล
พลายงาม
บุญญานุรักษ์
ขุริดี
นาคแย้ม
แสงวารี
จรุงรักษ์
จรุงรักษ์
คงพันธ์
มีสินทรัพย์
เครือแก้ว
เถนว้อง
เจริญสุข
มัฐฐารักษ์
เชิงหอม
เพิ่มเขตรกิจ
เนาวศรี
พิมพ์ศรี
นิลทัย
ประทุมเมศร์
เครือแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กชายอดิสร
เด็กหญิงปพัชญา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงคเณพร
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงชัญญ้า

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๔๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๒

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๓ เด็กหญิงฐิติญากาญจน์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๕๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๓

เด็กหญิงมนธิชา
เด็กหญิงธันยาภัทร์
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายวงศธร
เด็กชายกิตติกานต์
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กชายธันยบูรณ์
เด็กชายพชร
เด็กหญิงจิรัดชญา
เด็กหญิงเจนจิรา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๔ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์

เด็กหญิงศิรชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๖ เด็กหญิงธันยาภัทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๕

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๗ เด็กหญิงพัชณิกาญจน์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๖๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กหญิงอวิกา
เด็กหญิงธนาภรณ์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงวีรินธิรา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายกรฤทธิ์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายวันเวลา
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กหญิงกชพรรณ

นามสกุล
โสภาบุญ
แสงจันทร์
โกนกระโทก
ปรีสำเนียง
เปงมา
แสงศรี
พืชสิงห์
แผ่นทอง
อัคคะเพชร
สุขรวย
จรูญศิริพุฒิพร
พัฒนจันทร์
จินตนสนธิ
บังเกิดผล
ลานทอง
โสพุ้ย
สุธรรมมา
ภู่จุฬา
เงินดีค้าพานิช
มีทอง
สมสุวรรณ
วงษา
โตปฐม
จอมดวง
แก้วประกอบ
ปนแตง
พัฒนา
ร่วมธรรม
ดาบจันทร์
ศิลปวุฒิ
ศรีรุ่งเรือง
เสือพลาย
วิธีเจริญ
สุมโนมหาอุดม
ณ ระนอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคนอก

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคนอก
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคนอก
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคนอก

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคนอก
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคนอก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดกลางบางซื่อ
วัดกลางบางซื่อ
วัดกลางบางซื่อ
วัดกลางบางซื่อ
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๐

เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายพุฒิพงษ์
เด็กชายอรรถชัย
เด็กชายธนกร
เด็กชายวรากร
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงอัญชนา
เด็กหญิงไอร์ด้า
เด็กหญิงวีราดา
เด็กหญิงญาณิกา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงเรยา
เด็กหญิงอาริษา
เด็กหญิงเขมมิกา
เด็กชายวฤนท์ชัย
เด็กหญิงลัทธวรรณ
เด็กหญิงเปรมมิกา
เด็กชายปณณธร
เด็กชายประวิทย์
เด็กหญิงหนึ่งสตรี
เด็กหญิงเกวลิน

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๔๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๐

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๑ เด็กหญิงสายสวรรค์

เด็กหญิงอภิชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๓ เด็กชายเตชเศรษฐ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๒

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๔ เด็กหญิงพรนารายณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๔

เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงปญรัตน์
เด็กหญิงอิสรีย์
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงมัทนาวดี
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอินทัช
เด็กชายภวัลเดชน์
เด็กหญิงกฤติมา

นามสกุล
ชูวิกุล
วิจิตรสาร
บุญสาคร
สีด้วง
สีด้วง
สุขจิตต์
นานกลาง
คัมมินต์
พิศงาม
ภัยอมร
บุญประเสริฐ
ชื่นคำ
แสนสุข
แก้วสาร
ภาสุดา
ศิริเลข
ถนอมสงวน
ช.สรพงษ์
เรืองวรบูรณ์
ชาญนอก
ส่งกลิ่น
เพ็ชรัตน์
ธารชลานุกิจ
พัชรเชียรโชติ
ก้อนแก้ว
สิทธิรัตน์
ลัคนทิน
จันทร์วิไล
เชยกลิ่น
ห้อยสังวาลย์
จิวสกุล
กองแสง
บำรุงตระกูลสุข
เถื่อนทับ
โทลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคนอก

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคนอก
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคนอก

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคนอก
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคนอก
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคนอก

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคนอก
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคนอก
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคนอก
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคนอก
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคนอก
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคนอก
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคนอก
๒๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคนอก

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคนอก
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคนอก
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคนอก

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคนอก
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคนอก
๐๙/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคนอก
๒๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคนอก

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดแคนอก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กหญิงชลพินทุ์
เด็กหญิงพชรกร
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายเจนภพ
เด็กชายชลัณทร
เด็กหญิงจันทภา
เด็กชายจิราวุธ

รักการ
เรืองฉาย
รนกระโทก
กิ่งหอม
สารจันทร์
จันโทภาส
คุ้มฤทธิ์
คำดี
พิมพ์ศรี
โนรี
ดรุณกรพงศ์
รอดเสถียร
ชาปาน
นามแก้ว
อุตอามาตร์
ยอดไธสง
รัศมีพงศ์
อัศวลาภสกุล
มุ่งสวัสดิ์
กมลหรรษา
หนูแก้ว
รักกะเปา
สิทธิการณา
ศศิพัชรพงษ์
พิพัฒนาศักดิ์
วิลัย
ชะอุ่มดี
ขำอำ
คงคาน้อย
เสตะจันทน์
เชื้อชาติ
ขัติมงคล
จงจิตต์
มงคลแก้ว
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๑

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๒ เด็กชายแพรกพฤกษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๒๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๕

เด็กชายชโยดม
เด็กหญิงปณสิตา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายปภาวิน
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กหญิงจันทร์มณี
เด็กหญิงพิมพิศา
เด็กหญิงธรณ์ธัญย์
เด็กหญิงลลิตสินี
เด็กชายปณณทัต
เด็กชายรัฐภัทร์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๖ เด็กชายณัฎษ์ธีปกร

เด็กหญิงภควรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๘ เด็กชายวงศพัทธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๙ เด็กชายคุณธนัตถ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๐ เด็กหญิงกัญชพร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๓๗

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๑ เด็กหญิงปภาวรินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๒ เด็กหญิงชัญญาภัสร์

เด็กหญิงทีรดา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๔ เด็กชายกตาธิการ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๓

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๕ เด็กชายกัญจน์ธนัตถ์

เด็กชายณภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๗ เด็กหญิงรุจิกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๘ เด็กหญิงลภาภิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๙ เด็กหญิงณิชิชศา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๔๖

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๐ เด็กชายพงศ์พิพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๑ เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๕๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๖๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๒

เด็กชายปยธรรม
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กหญิงวิชญา
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงภวิษย์พร
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกุลธวัช
เด็กชายชนาธิปป
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงชนัญชิตา
เด็กชายอัฑฒกร
เด็กชายพสุธันย์
เด็กชายภากร
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายนรวร
เด็กหญิงเจตนิพิฐ
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงศรีสกุลรัฐ
เด็กหญิงปุญญิสา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๓ เด็กหญิงณัฐฐณิชชา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๗๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๓

เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงกานต์สินี
เด็กหญิงรมิตา
เด็กหญิงพิชญ์นันท์
เด็กหญิงวรรณกร
เด็กหญิงปณัฎฎา
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงศิริวิภา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๔ เด็กหญิงกนกวรรณ

นามสกุล

จิตหมั่น
รัตนประยูร
สังข์โบสถ์
อุบลจินดา
รุ่งหิรัญ
สิงสุขสี
พยัคฆ์รังสี
ใจกลมเกลียว
สดุดี
สุมารินทร์
แปนชูผล
จันทร์รัศมี
ธัญญะวิเศษศิลป
ศรีอนงค์
โล่ห์สุนทร
ปรวัฒน์ปรียกร
เวชไชโย
แท่นศิลา
นวปรีชากุล
จันทร์รุ่งเรือง
อัครพันธุ์
พงวิรัตน์สุข
ศรีอำมร
คะปูคำ
รัตนกายแก้ว
เมธีวณิชย์
ขอพบสุข
ชุติมานุรักษ์
วงษ์สุคนธ์
ซ่อนกลิ่น
โพธิ์ระหงษ์
อินบุญญา
ธงชัย
ด้วงทองอยู่
แซ่โค้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
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วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๕

เด็กชายธนากิจ
เด็กชายกีรติ
เด็กหญิงอินทุภา
เด็กหญิงธาริณี
เด็กหญิงอนิชนันท์
เด็กหญิงธัญวรัตม์
เด็กชายอุทัย
เด็กชายศรุต
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงสุวัญชญา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงปนอนงค์
เด็กชายเตชธรรม
เด็กชายปนหยา
เด็กชายณัฐชานนท์
เด็กชายภูผา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายธีรภัทร

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๕๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๔

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๕ เด็กหญิงชญาน์นันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๖ เด็กหญิงณัฐชาณีภัค
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๑๙

เด็กหญิงชวัลรัตน์
เด็กชายภัทรดล
เด็กหญิงอรพิชญ์
เด็กหญิงรัญชนา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสุภัควดี
เด็กหญิงณัฐธนันท์
เด็กชายนัฐชนันท์
เด็กหญิงชญานิน
เด็กหญิงชญานิน
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงสุตาภัตร
เด็กชายกรภัทร

นามสกุล
นำดอกไม้
ทรัพย์กลิ่น
แหลมนาค
คำทวี
เมฆปน
ธงวิชัย
จอมหล้า
กล้าหาญ
ชุมนุม
อยู่เย็น
ธรรมนาม
กลิ่นกุล
ทั่งเรือง
บัวทองคำ
จันทบูรณ์
นิมิตสกุลวัฒน์
สัณหสกุล
วงค์สุตาล
แทนผักแว่น
ปานเทพอินทร์
แดงภูมี
ทรัพย์พลอย
ควะชาติ
บ่าพิมาย
ปรีชาไพศาลจิต
พิทักษ์กุล
ศรียา
นาคคชสีห์
สุขมาก
สาทรี
นิลพุดซา
ทองประสม
จุลหิรัญ
ใยเยี่ยม
ธาระจักร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กชายธนชาต
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงสุรีย์นิภา
เด็กชายพนธกร
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายธีทัต

ฤายศ
คุ้มครอบ
จันทรภูมิ
รัศมี
ประจิม
จินดาพิรัตน์
รองเย็น
สมมาตย์
สามารถ
รัตนสิงห์
แย้มคำ
แก้วจันทร์
อาษาภักดี
ณรงค์อินทร์
งามรุ่งวิเชียร
พรอำนวยทรัพย์
ภูฆัง
ประจุ
วิเศษศิริ
อุ่นดี
ศรีทอง
ศักดิ์ไกรวิชิต
สุธรรมา
คล้ายประเสริฐ
ทองศิริ
สวนศรี
รัตนกิตติโสภณ
ช่อรักษ์
ไชยโชค
ปากดี
ชนะนนท์
สุรเดชานันท์
อิ่มอาคม
แก้วกุด่ัน
ธรณี

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๖

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๗ เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๒๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๓

เด็กชายสุกฤษฏิ์
เด็กชายภูรินท์
เด็กชายสุรธัช
เด็กชายณภัทร
เด็กชายนรประทีป
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๔ เด็กหญิงธิษณ์ญานันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๓๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๔๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๔

เด็กหญิงวศินี
เด็กชายศิทธิศักดิ์
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายอภิรัก
เด็กชายรชต
เด็กชายรัฐธนินท์
เด็กชายฑิตถากร
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงกุลปรีญา
เด็กหญิงมนภัทธ์
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงบุปผชาติ
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงจิตรลดา
เด็กชายวรากร
เด็กชายรัตน์จิโรจน์
เด็กชายพศิน
เด็กหญิงลัลน์ลภัส
เด็กชายภัทพล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๑๑๒
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กหญิงศุภนุช
เด็กชายชิษนุพงศ์
เด็กหญิงข้าวขวัญ
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงภาณิชา
เด็กชายศุภากร
เด็กชายฐิติรัตน์
เด็กชายศิวัช
เด็กชายฐิติกร
เด็กหญิงพลอยฉัตร
เด็กชายสุรธีร์
เด็กชายศฤงคาร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงปาณิสา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงพัชชา
เด็กหญิงเอมชุดา
เด็กหญิงกานต์รวี
เด็กหญิงภาณัฐ
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงเขมณิจ
เด็กชายธนาวัฒน์
เด็กหญิงรวิกานต์
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายอนิวัฒน์
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กหญิงธีรนาฎ
เด็กชายพิชิตพล
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กชายจิรเมธ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๕๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๖๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๗๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๘๙

นามสกุล

พุ่มพวง
ช้างเผือก
บุญธรรม
ภู่เอี่ยม
เพชรโรจน์
หลักคำ
ไชยนาเคนทร์
ภักตร์เปยม
อยู่ภักดี
ภักตร์เปยม
พูลพรรณ์
คุ้มภัย
อาภาวัฒนาสกุล
แย้มนิยม
แก้วอำ
หิรัญพงษ์
โพธิ์ผาง
ศรีสิทธิ์
สุขิโต
ดิสกะประกาย
เกิดทอง
บุญเปยก
การะเกษ
พูนพิพัฒน์
ไชยเพชร
เชื้อสุข
ศิริมงคล
ภราดรพวงพันธุ์
หุ่นช่างทอง
เขียนโคกกรวด
เทพนิยม
แข็งขันธ์
เด็กหญิงกัญญาพัชร นุชเนตร
เด็กหญิงวิชญาพร กุลยนต์
เด็กหญิงอัญรินทร์ คะหาวงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๐

เด็กชายชลกิจ
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายปฐมพงศ์
เด็กชายวีรัช
เด็กชายศุภกร
เด็กชายชยณัฐ
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงรษิกา
เด็กหญิงกัญญาภัค

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๘

นบ ๒๔๑๖๓/๐๖๙๙ เด็กหญิงชัญญารัตน์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๔

เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กหญิงธยานีย์
เด็กชายสุรวิช
เด็กชายธนัช

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๕ เด็กชายธนัตถ์นินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๔

เด็กชายนิธิกร
เด็กหญิงปน
เด็กชายธนบัตร
เด็กหญิงสิวลี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กชายสุวพัชร
เด็กชายชุติเดช
เด็กชายศุภกร

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๕ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๔

เด็กหญิงณัฐธัญ
เด็กหญิงปริษศรา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายวรกันต์
เด็กหญิงนิรชา
เด็กชายสุธีรวัฒน์
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายพุทธิชาต
เด็กหญิงอริสา

นามสกุล
แจ้งดี
ศรีอินทร์สุด
สมพงษ์
ดิลกศรี
พรหมบางญวน
เอื้อวิไลพร
พึ่งเจริญ
อนันตโชติ์
อยู่เรือนงาม
จันทร์หอม
แซ่ต้ัง
มีแสงแก้ว
โฉมศรี
ต้นคูณ
เมืองโคตร
สุวรรณวงศ์
พงษ์ชีพ
เชิญผึ้ง
เจริญลาภ
ขำภักดิ์
วงษ์ถนอม
นนทะนาคร
สว่างศรี
อินจันทร์
ขำกล่อม
เชื้อดี
แซ่เจีย
เพื่อประดิษฐ
พุ่มสอาด
วงษ์ปติรัตน์
ทองวัฒนานนท์
มีวงษ์
สุดสงวน
กลัดบุปผา
แพฟน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๕ เด็กชายพยัคฆ์ธรรม
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๒๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กชายธนะสรณ์
เด็กหญิงเนตรทิพย์
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงสุธิตา
เด็กหญิงอริยา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๕ เด็กชายวชรบดินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๓๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๖

เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงพรสวรรค์
เด็กหญิงพรกนก
เด็กชายนิรุชาติ
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงกานต์มณี
เด็กชายหัสดิน
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงพิมพ์ปภัส
เด็กหญิงนำทิพย์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๗ เด็กหญิงอัมพรพรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๔๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๕๙

นามสกุล
บุญยู้
วงศ์เทิดศิริ
โกยชัย
ทองมนต์
ชัยชิต
บุญรมย์
บุญภักดี
ครุฑน้อย
เพ็ชรเสือ
วังเอก
คงชั้น
ดิสสะมาน
บุญล้น
ชาญนอก
แผนสุวรรณ
โสมาภา
เนียมชื่น
หอมทรัพย์
ภักดีจิต
แสงสว่าง
อภัยเสวตร์
ชุมเพ็งพันธ์
รุ่งแจ้ง
ศรีทอง
สมัครเขตการณ์
ชัยจิรเศรษฐ
พรมดม
พรหมฤทธิ์
หัวเมืองราช
งอนเซ่ง
ไกรลักษณ์
กนกลาวัณย์
พงษ์กำเนิด
สมานเสรีศักดิ์

เด็กหญิงมัดไหม
เด็กหญิงตวงพร
เด็กชายกีรติ
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงจันทรา
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายสิริโชค
เด็กชายวันชัย
เด็กหญิงฐานิตา
เด็กชายวีร์วุฒิ
เด็กหญิงนันท์นิชา
เด็กหญิงธัญญชนก กองกะมุด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคใน
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคใน
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคใน
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคใน

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคใน
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคใน

๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคใน
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคใน
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคใน
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคใน
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคใน

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคใน
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคใน
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคใน

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคใน
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคใน
๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแคใน
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคใน

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคใน
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคใน

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคใน
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคใน
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคใน

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคใน
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคใน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชมภูเวก
วัดตำหนักใต้
วัดตำหนักใต้
วัดตำหนักใต้
วัดตำหนักใต้
วัดตำหนักใต้
วัดตำหนักใต้
วัดตำหนักใต้
วัดตำหนักใต้
วัดตำหนักใต้
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๐

เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงชไมพร
เด็กหญิงนีรนุช
เด็กหญิงวรรณวนัช
เด็กหญิงบุญยวีร์
เด็กชายธนาพิสุทธิ์
เด็กชายพงศ์ภัค
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายเมธาพร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงกัญญา

เนตรทิพย์
ภัทรปฏิพัทธ์
ทิมครับ
แสงดาว
หนูเล็ก
สาโรจน์
ประทีป
เถระพันธ์
เขียวลี
ไผ่ตาแก้ว
พวงระย้า
ชมบุญ
วงค์ศรีไข
ถานทางสุ่ย
พินฆ้อง
แสนโข
ยี่รัมย์
อบมายัน
มงคลศรีวิทยา
พุ่มโพธิงาม
พรมมา
สิทธิการิยะ
ม่วงเอี่ยม
ฤาชา
น่วมเปยมใหญ่
ธรรมกิจไพโรจน์
เขียวแกร
ธรรมศิริ
เพ็ชรเมือง
นางาม
ดุนขุนทด
อ่อนสุระทุม
เกษรสัตนุศร
พลวัน
ไชยพัฒน์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๖๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๓

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๔ เด็กหญิงศรีประภารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๗๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๐

เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงกุลนิดา
เด็กชายจิราศักดิ์
เด็กหญิงราชาวลี

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๑ เด็กหญิงนภาฐสิริญา

เด็กหญิงอินทุอร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๓ เด็กหญิงอรพรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๔ เด็กหญิงพีรยา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๒

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๕ เด็กหญิงแพรวไพลิน
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๔

เด็กหญิงสุธัญญา
เด็กหญิงมุฑิตา
เด็กหญิงพิพัต
เด็กชายธนณนนท์
เด็กชายกันทรากร
เด็กหญิงปริยากร
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายปองคุณ
เด็กหญิงจีรนันท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแคใน
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคใน
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคใน
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคใน

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคใน
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคใน

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคใน
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปราสาท
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปราสาท

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปราสาท
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปราสาท
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปราสาท
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปราสาท

๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กชายฉันทพัฒน์
เด็กหญิงญารินดา
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กชายมงคล
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายธนดล
เด็กชายขิษณุพงศ์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๗๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๒

นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๓ เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๓

เด็กหญิงโศจิรัตน์
เด็กชายพสธร
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายภาษิต
เด็กชายนิธิศ
เด็กชายบรรณวิชญ์
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงนภาวัลย์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๔ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

เด็กหญิงนัจญ์ดา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๖ เด็กชายปุณยวัจน์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๗ เด็กชายอชิตพล
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๕

นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๘ เด็กชายเปรมประชา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๖

เด็กชายอาภากร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายพรรษา
เด็กชายนิธิกร
เด็กชายชินดนัย
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายนนทพันธ์
เด็กชายธีรเมธ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๗ เด็กชายจรรยวรรธน์

เด็กชายพงศกร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๙ เด็กชายพงศภัค
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๒๘

นามสกุล
เพชรจินดากุล
วงษ์กวี
ช้างสาร
ภู่ขำ
ศิลา
ตุ้มนิลการ
ใจแก้ว
จับจ่าย
ถาวรมงคล
จั่นโต
อุ่นพิกุล
กิจอำนาจสุข
ไทรจำปา
ทวีบุญ
ยาพรหม
สุรเดชพัฒนะ
แซ่ต้ัง
คำเฮียง
อินแปนพะเนา
นุชประเสริฐ
เกียรติกำจาย
บัวเทศ
ภูผานี
วงศ์ใจ
วีระพันธ์
เพิงสงเคราะห์
ใจพันธ์
อานมณี
พุ่มพวง
แปะอุ้ย
แสนกล้า
นิ่มชื่น
จูเล็ก
เวฬุตัง
เวฬุตัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วัดโบสถ์ดอนพรหม
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๐ เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๘

เด็กชายสรพงษ์
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กหญิงวีนา
เด็กหญิงชญาพัฒน์
เด็กหญิงสิรีธร
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงสิริลักษณ์
เด็กหญิงนภัส

นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๓๙ เด็กหญิงพลอยพรรณเพชร

นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๔๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๕๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๔

เด็กหญิงดวงแก้ว
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงนวพรรณ
เด็กหญิงกรรวี
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงอรนลิน
เด็กหญิงมวนเครือ
เด็กหญิงอนงลักษ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงชลธร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงตรีชฎา
เด็กหญิงเก็จมณี
เด็กชายอักขราทร
เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กชายธัฐชพลญ์
เด็กชายณัตถพล
เด็กชายเมฆา
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายบุญเกิด
เด็กชายกฤชณัฏฐ์
เด็กชายศรัณย์ภัทร

นามสกุล
กันเดช
ชัยทองคำ
สุบรรณโรจน์
ทวีทรัพย์สมบัติ
กลับน้อย
โคตามี
มีเปรมปรี
ตันสมรส
แก้วพูล
เส็งเอี่ยม
เผื่อนพังงา
เหลืองอรุณ
วงศ์วิลัย
ยอดใบ
สุรมังกรวงศ์
เพชรผ่องศรี
ผลจันทร์งาม
ทองอ่อน
ผดุงผล
ลุงน้า
ดุสิตา
อิ่มจิตร์
เมืองมาคำ
เนตรสว่าง
บุญกะสินธุ์
ปดถา
พรหมธาระ
พิมพ์ทอง
ทิพย์พิจิตร
นันกลาง
นาบำรุง
แพงคำจันทร์
หมื่นทอง
ทักษิณ
สังข์อุไร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักน้อย

๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดบางรักน้อย
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๖๙

ชื่อ
เด็กชายภรภัทร
เด็กชายนพพล
เด็กหญิงเรณู
เด็กหญิงรัญชิดา
เด็กหญิงพรธิดา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๐ เด็กหญิงพลอยชมพู
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๗๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๘๙๙

เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงภาสินี
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงกิตติญา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายด.ช.นภดล
เด็กชายด.ช.ภคนัย
เด็กชายด.ช.พีรวัส
เด็กชายอมรเทพ
เด็กชายพัชร
เด็กชายกฤตนาท
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กชายรัตน์ติคุณ
เด็กหญิงปารมี
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายเดวิทย์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายภูวสิฐ
เด็กชายธนชัย
เด็กชายชานน
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงนิรัชฌาย์
เด็กหญิงพรมณี
เด็กหญิงธันวา
เด็กหญิงบุญญาพร
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายภคนันท์

นามสกุล
ไพรินทร์
สิงสีดา
วอนยอดพันธ์
โสนน้อย
จันทรัคคะ
พัดชา
วันเพ็ง
พันธ์เปยม
คงตาดำ
มะนาว
สารี
อินสิทธิ์
รูปโฉม
กะตา
อำอ่อน
แซ่โง้ว
คล้ายอุดม
ศีรษะ
แก้วมา
ดุริยะปราณีต
โซ๊ะมีเลาะ
วระสาตร์
เหลืองอ่อน
ภูดีทิพย์
จูปรางค์
อัษฎาหิรัณย์
โสนน้อย
ทุนารัมย์
ภูห้องเพชร
ผลบริบูรณ์
แย้มแสน
เกรงขาม
กองเมือง
ถ้วนคำ
สุดามา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๐

เด็กชายธีเดช
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสุกนต์ธี
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงบุศรินทร์
เด็กหญิงนันทิญา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๐๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๐ เด็กหญิงวรรณลภา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๑

เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายศรัญู
เด็กหญิงวิธิญญา
เด็กชายกราน
เด็กหญิงไปรยา
เด็กชายปองภพ
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงสรสุคนธ์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงพิชญธิดา

นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๒ เด็กชายวัณณุวรรธน์

เด็กหญิงชญาภา
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๔ เด็กหญิงภวรัญชน์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๕ เด็กหญิงภทรภร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๖ เด็กหญิงศศิวิมล
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๓

นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๗ เด็กหญิงอัญญาภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๒๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงปภาภัสสร์
เด็กหญิงเพชรดา
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กหญิงพัชรภรณ์

นามสกุล
จันทร์เจริญ
นิลพงษ์
แสงบุญไทย
เชื้อชุ่ม
เผือกวงษ์
จันทร์โสดา
เอกจิตร
กล่อมเกลา
เนตรสว่าง
เรืองสุข
ผ่านแก้ว
เขียวลี
บุญเมฆ
เพ็งมา
ซิงห์
เจริญบรรดอน
งามประเสริฐ
ริดแตง
อยู่เปา
รัศมีทอง
สุดศรี
ทัพกิจ
เกไธสง
วงษ์สง่า
พลอยพึ่งใย
บุญครุฑ
สมคะเน
กลิ่นชื้น
เสนาะจง
พันธุ์ประดับ
แซ่ล้ิม
เกิดเกษ
ปญญานันท์
ด้วงคำ
รัตนประเสริฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)

๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดขวัญเมือง
วัดขวัญเมือง
วัดขวัญเมือง
วัดขวัญเมือง
วัดขวัญเมือง
วัดขวัญเมือง
วัดขวัญเมือง
วัดบางระโหง
วัดบางระโหง
วัดบางระโหง
วัดบางระโหง
วัดไทรม้าเหนือ
วัดไทรม้าเหนือ
วัดไทรม้าเหนือ
วัดไทรม้าเหนือ
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๕

เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงยศรินทร์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงภิรัณยา
เด็กหญิงปริญญดา
เด็กหญิงนันทภัค
เด็กชายชยกร
เด็กชายจิรัฎฐ์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศิรศักดิ์

นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๓๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๔๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๕๙

นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๐
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๔
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๕
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๘
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๖๙

เด็กชายพสุธร
เด็กหญิงปรางปวีร์
เด็กหญิงรัญชิดา
เด็กหญิงนวพร
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กหญิงตติยา
เด็กหญิงนันทภัค
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายธนกร
เด็กชายไอศูรย์
เด็กชายธฤต
เด็กชายพชรธรณ์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายอัฟฟาน
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กหญิงกรวิภา
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงบุญญิศา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อ่อนสุข
บุญสม
เชาวรัตน์
ทองสมนึก
บุญรักษ์
บำรุงสงฆ์
ศรีศรัทธา
ไชยเดช
จองทรัพย์สิน
งามภักดิ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

ไวมาตย์
ช้างโชติกุลเศรษฐ์
พรหมสะโร
แก้วไทรเทียน
ซาเนตร
เงินสา
ธรรมดา
ยาสาร
ส่งประสิน
แตงอ่อน
อินทรสุวรรณ
สุวิมล
จันทร์ศรี
คุ้มทรัพย์
วงศ์ชยเกียรติ
พลับน้อย
การามา
เนียมเส็ง
สุประดิษฐอาภรณ์
ฉายรังษี
จิตรบาล
จิตรตั้ง
จำปาพันธ์
ธานัตถ์โชติภณ
สังข์ชู

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นิสดล
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๑
ช้างม่วง
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๒
ศศลักษณ์กุล
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๓
โพธิ์ทอง
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๔
บางหลวง
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๕
ครุธเสือ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๖
ศรีสิงห์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๗
แสงภู
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๘
กรวิทย์ธนโชติ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๙
สู่ภู่เขียว
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๐
เฉลิมตรีวงค์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๑
กิตติคุณาภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๒
อิสรานุวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๓
เกิดโชติ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๔
พรหมสะโร
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๕
ชัยบำรุง
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๖
ศรีวงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๗
ดีแย้ม
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๘
สุดงพล
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๘๙
ประกอบกลิ่น
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๐
ทองเพ่งพิศ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๑
อุ้ยเหง่า
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๒
กระดาษ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๓
วรพุท
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๔
บุษบรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๕
เจริญ
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๖
คำพร้อง
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๗
ประไพพงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๘
เลิศศิลปชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๙๙ เด็กชายปุญญพัฒน์ พิมพา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๐ เด็กชายนัทคุณ เชิดสูงเนิน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๑ เด็กชายวรวิช
อำพันขาว
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๒ เด็กหญิงปาริฉัตต์ จิรสันตธรรม
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๓ เด็กหญิงปยะพร ปรีชาจารย์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๔ เด็กชายพงศพัศ สุวิสุทธิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๐๙๗๐

เด็กหญิงธัญกร
เด็กหญิงณยดา
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กหญิงชลิตตา
เด็กชายภัคพล
เด็กชายโชคชัย
เด็กชายศิวกร
เด็กชายภัคพล
เด็กชายพลณัฏฐ์
เด็กชายมกร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายภคพล
เด็กชายธนณ์เทพ
เด็กชายกนกพล
เด็กหญิงปาล์มปวีร์
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงกรสิริ
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงนราธิป
เด็กหญิงมานิตา
เด็กชายปณชัย
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงณรดา
เด็กหญิงชลันธร
เด็กชายณัฐนัย
เด็กชายชัชชพล
เด็กชายพุฒิพงค์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดบางกร่าง
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๕

เด็กชายจรณรงค์
เด็กชายชัยพัฒน์
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายปริญญา
เด็กชายวรภพ
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายสถาพร
เด็กชายราชันย์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายสุวพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายรติบดี
เด็กหญิงกลยวีย์
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงอุชณี
เด็กหญิงโกลัญญา
เด็กหญิงสุนิชา
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงนันทิพร
เด็กหญิงกษมา

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๗

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๘ เด็กหญิงปนประภา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๒๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๓๙

เด็กหญิงวรรณา
เด็กชายนนทนันท์
เด็กชายอำนาจ
เด็กชายปญญา
เด็กชายสุธิการ
เด็กชายทักษดนย์
เด็กชายกันต์ตพล
เด็กชายอนิรุจน์
เด็กชายวรเวช
เด็กหญิงกัญญ์วรา
เด็กหญิงปริญญา

นามสกุล

หมื่นวงช์
ปลื้มสุข
อ้วนจี
นะวันทุ
ศรีเรือง
ยานะฝน
กระแสโสม
แซ่ก๊วย
ญานภัทร
สิงห์ทอง
จันทวงค์
กระแสโสม
ขันธรูจี
ศิษทนงค์สกุล
มีอ่อน
ฤทธิ์วรุณ
วันทนะ
เต้มสุริยวงค์
วัฒนาภิรมย์
นาอุดม
รุ่งสว่าง
บุญสม
สุนทรวิบูลย์
แสนว่าง
ทรงศิริวงค์
วงศ์อารีย์
แซ่มัว
แซ่มัว
อยู่กรุง
แซ่ท้าว
โชติธีรรัตน์
อำทับ
รัตนวราหะ
คำวงศ์
มะซา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจันทร์
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๐

เด็กหญิงโสภิตา
เด็กหญิงวาธินี
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงปารมี
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายศราวุธ
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงพิชญ์นรี

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๔๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๒

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๓ เด็กหญิงพิชญาภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๕๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๖๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๑

เด็กหญิงเนตรนที
เด็กชายชัชพล
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงบัณฑารีย์
เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายตฤณ
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงเขมรัตน์
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงพิมปภัทร
เด็กชายมหิธร
เด็กชายปวริศ
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงสุฑาทิพย์
เด็กหญิงพรนิตา

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๒ เด็กหญิงศรัณย์ภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๓ เด็กหญิงธัญญารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๔

เด็กหญิงศศิธร

นามสกุล
ประนามวงค์
ศรีประยูร
แย้มวงษ์
ชิตินทรียบุตร
ชมพิพัฒน์
ชัยภาคย์พิบูล
ใจสุข
อุตตะมะโยธิน
พยัคฆะ
แสงมณี
ปนอะ
ภูศรี
มาพุฒ
วรรณอุดม
สีดำ
สมหวัง
สุสม
ขาวโกมล
แนวดี
สีหาบง
ประกอบเสียง
มณีวงษ์
คิ้มนารักษ์
แสงเงิน
สินสัตย์
สุขะ
เพชรสังข์
นิลสอน
โห้สุวรรณ
ดวงแก้ว
ชูช่ืนพรม
แซ่เอ็ง
ช้างเจริญ
เรืองหิรัญ
โพธิ์น้อย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม

๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลุ่ม
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลุ่ม
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลุ่ม
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลุ่ม
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลุ่ม
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชลอ

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชลอ
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชลอ

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชลอ
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชลอ
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชลอ

๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชลอ
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชลอ

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชลอ
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชลอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดลุ่มคงคาราม
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๕

เด็กหญิงกฤตพร
เด็กหญิงพรรษา
เด็กหญิงปรารถนา
เด็กหญิงอภัสสรา
เด็กชายนิพิฐพนธ์
เด็กหญิงชุติมณฑน์
เด็กหญิงวาริณดา
เด็กหญิงบัว
เด็กหญิงสุกานดา
เด็กหญิงอิทธยา
เด็กชายอโนทัย
เด็กหญิงพรีมชนก
เด็กหญิงสุนิชญา
เด็กหญิงปญฑิตา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายไทเกอร์
เด็กชายบูรพา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายพีรพล
เด็กชายเมธี
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงทิพย์มณี
เด็กชายสุรพงษ์
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงรัตติกานต์
เด็กหญิงมินตรา
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายฐากูร
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กชายนพวรรธน์
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กชายธันวา

พรมรินทร์
วิลารัตน์
แดงชม
วังคีลี
ประสานพรรณ์
สมใจเพ็ง
เล็กปานเจริญ
หลั่งไพบูลย์
สีหามาตย์
แดงนวล
กาดีโรจน์
ดาสันทัด
มนทอง
ขุมทอง
แสงเงิน
หลิน
พิทักษ์
อภิสิทธิรัตนากร
จันทร์เอี่ยม
เนียมหมวด
พุ่มคำ
จินโจ
กมลวิบูลย์
ศรียางนอก
ราชกระโทก
พืชเพียร
โพธิ์ศรี
ศรียางนอก
แซ่หนาง
ปาริยา
เวชสิทธิ์
ศรีชุม
แหวนหล่อ
ถึงแสง
สุริวงค์สา

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๗๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๐๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๐๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชลอ
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชลอ
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชลอ

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชลอ
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชลอ
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชลอ
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชลอ
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชลอ
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชลอ
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชลอ

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชลอ
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชลอ
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชลอ

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชลอ
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชลอ
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชลอ

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชลอ
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก

๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามนอก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายศุภฤกษ์ ระวังชาติ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๑ เด็กหญิงนริศรา ยุวิมยั
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๒ เด็กหญิงปทมาภรณ์ ทรัพย์มะณี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๓ เด็กชายเฉลิมพัฒน์ สุขอำพร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๔ เด็กชายภัทรดนัย บุตรอุดม
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๕ เด็กหญิงกวิตา
ครุฑ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๖ เด็กหญิงพฤษา
พรหมขาม
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๗ เด็กชายพิชญะ
ศรีสุขผึ้ง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๘ เด็กชายกิตติกวินท์ นุชคง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๙ เด็กชายมิ่งกมล สิบสุริยะ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๐ เด็กชายกฤษณะ คำมี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๑ เด็กหญิงวชิรญาณ์ อัฒจักร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๒ เด็กหญิงเสาวภา ร่วมวงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๓ เด็กหญิงปใหม่
อะทอยรัมย์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๔ เด็กหญิงมินตรา อ้นเงิน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๕ เด็กหญิงธัญนันทน์ บัวเดช
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๖ เด็กชายวิภพ
พิรมนัด
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๗ เด็กชายจิรายุทธ ทองสลับ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๘ เด็กชายจักรกฤษณ์ กำแพงใหญ่
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๒๙ เด็กหญิงสุวรรณี กุหลาบวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๐ เด็กหญิงวรรณิดา พิกุลสารทิศ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๑ เด็กชายนพคุณ
เทียมทอง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๒ เด็กหญิงอินทุอร จันทร์เรือง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๓ เด็กชายศุกลวัฒน์ มาแจ้ง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๔ เด็กหญิงนุชวรา เข็มทอง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๕ เด็กหญิงณิชกานต์ ทองคำ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๖ เด็กชายบวรวิทย์ ยิ่งสูง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๗ เด็กชายสุกฤษ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๘ เด็กชายสุรธัช
สิงห์สนั่น
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๓๙ เด็กหญิงวริศรา พวงมณี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๐ เด็กหญิงวรางคณา บัวใหญ่
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๑ เด็กหญิงภรณ์วิสา แววเส็ง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๒ เด็กหญิงสุภาพร ฉิมผ่อง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๓ เด็กชายธนากร
ทัศพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๔ เด็กชายวโรดม
กลัดโพธิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๑๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสนามนอก
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสนามนอก
๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสนามนอก
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสนามนอก

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสนามนอก
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสนามนอก
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสนามนอก
๒๕/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสนามนอก

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสัก
๐๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสัก
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัก
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัก

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสัก
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัก

๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสัก
๒๓/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสัก

๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัก

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสัก
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัก
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัก
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัก
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัก

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสัก
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
๒๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๑๑๒
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ชื่อ

เด็กหญิงพรรษา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๖ เด็กชายเขมรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๗ เด็กหญิงประภัสสร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๘ เด็กชายณัฐพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๙ เด็กชายกฤตบุญ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๐ เด็กหญิงสุภัทรตรา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๑ เด็กชายปฏิภาณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๒ เด็กชายภูวนัย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๓ เด็กชายอนุรักษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๔ เด็กชายนนท์ปวิช
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๕ เด็กชายภีมวัจน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๖ เด็กหญิงพิราภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๗ เด็กหญิงประภัสสร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๘ เด็กชายพีชนัฎ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๕๙ เด็กหญิงศิริภัสสร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๐ เด็กชายศุณากร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๑ เด็กชายสรวิทย์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๒ เด็กชายธนกฤต
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๓ เด็กหญิงสุกัลยา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๔ เด็กชายอติคุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๕ เด็กหญิงแพรวา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๖ เด็กหญิงหญิงยุพา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๗ เด็กชายณัฐฏพ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๘ เด็กชายธนากร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๖๙ เด็กหญิงชมัยพร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๐ เด็กหญิงปริตตา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๑ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๒ เด็กหญิงชมพู่
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๓ เด็กชายธิเบต
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๔ เด็กชายพิพิธพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๕ เด็กชายบารมี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๖ เด็กหญิงนิตยา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๗ เด็กชายณัฐภูมิ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๘ เด็กชายภาวิน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๗๙ เด็กหญิงกัลนิกา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๔๕

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ดีประสิทธิ์
บุญเหลือ
สุขกำเหนิด
ภาคีขาว
อินทรอุไร
คำมุงคุณ
คงพึ่ง
คล้ายเที่ยง
พุดซา
พิชัยลึก
อ้นเพ็ง
ปริกประดับ
นกวอน
วงษ์โพธิ์

๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง

แซ่โซ่ง
รุ่งเรือง
แสงเงิน
รัตนวลี
เกษรสุข
ชอบธรรม
คล้ายหลง
สาผุยธรรม
บุญชู
เต็มยงค์
เหมกระศรี
นิลดี
เปรมบำรุง
กองมณี
ทัศนา
การุณศิริ
จูนา
มูลบ้านดง
ซ่อนจันทร์
คงทอง
ทศรักษา

๐๑/๑๐/๒๕๕๓

๑๕/๐๕/๒๕๕๔
๒๙/๐๗/๒๕๕๓

๐๑/๐๔/๒๕๕๒
๐๑/๐๒/๒๕๕๒
๐๑/๑๒/๒๕๕๓

๐๑/๐๗/๒๕๕๑
๐๑/๑๒/๒๕๕๒

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
๐๑/๐๗/๒๕๕๓
๐๑/๐๕/๒๕๕๓
๐๑/๐๘/๒๕๕๔
๐๑/๐๓/๒๕๕๔
๐๑/๐๙/๒๕๕๓
๐๑/๑๑/๒๕๕๓

๐๑/๐๘/๒๕๕๒
๐๑/๐๘/๒๕๕๓
๐๑/๐๘/๒๕๕๓
๐๑/๐๑/๒๕๕๔
๑๙/๐๘/๒๕๕๓
๑๑/๐๗/๒๕๕๓

๑๐/๐๑/๒๕๕๔
๑๑/๐๗/๒๕๕๓
๑๑/๐๓/๒๕๕๔
๐๔/๑๑/๒๕๕๓
๑๒/๐๖/๒๕๕๓

๐๘/๐๕/๒๕๕๒
๐๘/๑๒/๒๕๕๑

๓๐/๐๙/๒๕๕๑
๐๗/๐๓/๒๕๕๒
๑๔/๑๐/๒๕๕๒

๑๐/๐๓/๒๕๕๒
๒๖/๐๘/๒๕๕๒
๐๙/๑๑/๒๕๕๒

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางอ้อยช้าง
โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดรวก
วัดรวก
โรงเรียนวัดบางขนุน
วัดบางขนุน
โรงเรียนวัดบางขนุน
วัดบางขนุน
โรงเรียนวัดบางขนุน
วัดบางขนุน
โรงเรียนวัดบางขนุน
วัดบางขนุน
โรงเรียนวัดบางขนุน
วัดบางขนุน
โรงเรียนวัดบางขนุน
วัดบางขนุน
โรงเรียนวัดบางขนุน
วัดบางขนุน
โรงเรียนวัดบางขนุน
วัดบางขนุน
โรงเรียนวัดบางขนุน
วัดบางขนุน
โรงเรียนวัดบางขนุน
วัดบางขนุน
โรงเรียนวัดบางขนุน
วัดบางขนุน
โรงเรียนวัดบางขนุน
วัดบางขนุน
โรงเรียนวัดบางขนุน
วัดบางขนุน
โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู
โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๑๑๒
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นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๑๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายภูวไนย ลายเมฆ
เด็กชายพงษกร สายผึ้ง
เด็กหญิงศิรินภา สืบสิงคาร
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เดชอุดม
เด็กหญิงสุจิตตรา ชื่นคล้าย
เด็กชายปณณวิชญ์ ปล้องคง
เด็กหญิงธนภรณ์ จีรัง
เด็กชายชินบัญชร สายผิ้ง
เด็กหญิงชลรัตน์ดา คุ้มอิ่ม
เด็กหญิงภัทรดารา แทนเมือง
เด็กหญิงเปรมบุญญา พรหมทองนุ้ย
เด็กหญิงสุลัดธิดา บุญทวี
เด็กหญิงนิติรัฐ ชาญศรี
เด็กหญิงฐิติวรดา งอนไถ
เด็กชายญาณันธร งอนไถ
เด็กชายอัครพล บุญเกิด
เด็กชายรันชกรณ์ จันพุทธสอน
เด็กหญิงฐิติมา มะมม
เด็กหญิงณัฐธิดา ชวนกลาง
เด็กชายธนาธิป เกษงาม
เด็กชายกิตติกร กกรัมย์
เด็กชายคณิศร สุขเจริญ
เด็กชายคณิศร สุขเกษม
เด็กชายเจษฎากร สมนา
เด็กชายชินกฤต ลำคำ
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนียมหมวด
เด็กหญิงขวัญกมล เงินประเสริฐ
เด็กหญิงขวัญจิรา ทองเอียด
เด็กชายธันวา
สุขคล้าย
เด็กชายนนทรี โตโสภา
เด็กชายปยะวัฒน์ พิพัฒน์ประเสริฐ
เด็กชายณฐรัตน์ คงเจริญ
เด็กชายณรงค์เดช เสือสี
เด็กชายทวีศักดิ์ สมนา
เด็กชายธนพล เปลี่ยนใจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู
๐๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) วัดซองพลู
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายประวีร์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๖ เด็กชายพีรณัฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๗ เด็กหญิงณัฏฐินี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๘ เด็กหญิงณัฐณิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๙ เด็กชายรัชกร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๐ เด็กชายภาสพงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๑ เด็กชายวสุ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๒ เด็กชายอินทวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๓ เด็กชายเอกรัฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๔ เด็กหญิงสิตางศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๕ เด็กหญิงสุรางคณา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๖ เด็กชายญาณพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๗ นายไท
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๘ เด็กชายปภาวิน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๒๙ เด็กชายปวเรศ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๐ เด็กชายปติภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๑ เด็กชายพรศิริโชค
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๒ เด็กชายวีรพงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๓ เด็กชายศรัณู
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๔ เด็กชายเสฏฐวุฒิ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๕ เด็กชายโสภณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๖ เด็กชายวิทวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๗ เด็กหญิงญาณีนาถ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๘ เด็กหญิงณัฏฐนิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๓๙ เด็กหญิงนำฝน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๐ เด็กหญิงปณฑิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๑ เด็กหญิงปยะฉัตร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๒ เด็กหญิงพาทินธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๓ เด็กหญิงสวลักษณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๔ เด็กชายธัญธร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๕ เด็กชายปาณชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๖ เด็กชายปยะวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๗ เด็กชายพัชรดนัย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๘ เด็กชายภัทรพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๔๙ เด็กชายภานุวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๑๕

นามสกุล

เมืองที่รัก
นำทิพย์
เซี่ยงเห็น
สงพะโยม
ศรียอด
หนองแฝก
สุวรรณฤกษ์
อุ่นสุดคลอง
เมียดเตียม
ปานทอง
จันทนฤกษ์
ทรัพย์เปยม
ทอง
สงคราม
ชาบุญเฮียง
กลับกลาย
เรืองเพชร
ทวีโต
โสมพันธุ์
โลหะกิจสงคราม
ทองเทียมกำเหนิด
มีคุณ
ทัศน์ทอง
ภาประเสริฐ
ดาวใส
กลิ่นหอม
แสงเทียน
บุญรอด
แก้วซัง
นวลแจ่ม
ปะวะเสนะ
นพตากูล
ทองศรี
พลาหาญ
คงเพชรศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๘/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวรวิทญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๑ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๒ เด็กหญิงเขมจิรา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๓ เด็กหญิงจันทา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๔ เด็กหญิงณัฐณิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๕ เด็กหญิงดรัญพร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๖ เด็กหญิงธนัชชา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๗ เด็กหญิงปทมนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๘ เด็กชายวีรภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๙ เด็กชายวิเชษฐ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๐ เด็กหญิงภิณญาดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๑ เด็กชายกุลเดช
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๒ เด็กหญิงสุเลียบ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๓ เด็กชายนบพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๔ เด็กชายธนวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๕ เด็กชายธนวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๖ เด็กหญิงมุธิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๗ เด็กหญิงจุฑารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๘ เด็กหญิงนริศรา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๖๙ เด็กชายพัชรพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๐ เด็กชายสมชาย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๑ เด็กชายชาตรี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๒ เด็กหญิงวรรณพร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๕๐

นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๓ เด็กหญิงสุพิชญานุช

เด็กชายธณเดช
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๕ เด็กหญิงบัณฑิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๖ เด็กหญิงกนกพร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๗ เด็กชายชัชชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๘ เด็กชายณัฐวุฒิ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๙ เด็กหญิงธันวารัฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๐ เด็กชายมหิศวร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๑ เด็กหญิงรัชฎาวดี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๒ เด็กชายไวภพ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๓ เด็กหญิงอารยา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๔ เด็กหญิงกรรณิกา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๗๔

นามสกุล
แสงสงคราม
ศิริวรรณ
ขาวทอง
ไซฮา
ทีฆาวงค์
การขันที
ปองนาชัย
ลักษณะวิบูลย์
บุญมา
ดีประเสริฐ
แสนกลม
หรมสา
ชาย
ยุระตา
บุญเชิด
แสนเสริม
พันไธสง
มิเอม
ไล้สมุทร์
แจ้งจั่น
เตี้ย
คุ้มเจริญ
ทองศรีเมือง
จันทสาร
แสงโมลา
จิตรรักษ์
บุญประดิษฐ
บุญยง
จาดพิทักษ์
ทองจิตติ
ราโช
ใจคำ
อำพะลัก
หลิน
มุรธา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม วัดอุบลวนาราม
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืน่ วิทยาคม)

๒๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืน่ วิทยาคม)

๑๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืน่ วิทยาคม)

๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืน่ วิทยาคม)

๐๓/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชืน่ วิทยาคม)

๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักเหนือ

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักเหนือ

๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักเหนือ

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสลักเหนือ

วัดสิงห์
วัดสิงห์
วัดสิงห์
วัดสิงห์
วัดสิงห์
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงจารุพิชญา ราโช
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๖ เด็กชายจิรวัฒน์ คงฤทธิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๗ เด็กหญิงณัฐธชา สายทอง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๘ เด็กหญิงปภาวรินทร์ อาทินาถ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๙ เด็กชายประกฤษฎิ์ ประจุททะสี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๐ เด็กหญิงปณณพร วิชัยดิษฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๑ เด็กชายพรรษา อินทร์แมน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๒ เด็กชายพิตรพิบูล บุณยะสมภพ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๓ เด็กชายภาคภูมิ พุ่มอำภา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๔ เด็กชายเจษดากรณ์ เจ๊ะมะสุขเกษม
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๕ เด็กชายภูวนัย
พ่วงไพบูลย์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๖ เด็กชายกฤษณะ กวางแก้ว
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๗ เด็กชายวันชะนะ แก้วชุมภู
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๘ เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทพาหุดี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๙๙ เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุขศิริ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๐ เด็กชายอนุพงษ์ อยู่สนิท
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๑ เด็กชายอัครวัฒน์ กาดี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๒ เด็กชายกฤตภัค ศิริวาลย์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๓ เด็กชายณัฐภัทร สุขสอาด
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๔ เด็กชายธนภูมิ
คงพรหม
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๕ เด็กชายรัฐวัฒน์ พลทิพย์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๖ เด็กชายปรัญชัย ใจใหญ่
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๗ เด็กชายนพดล
แจ้งใจดี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๘ เด็กชายวชรพล ชูแก้ว
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๐๙ เด็กชายสุริยา
ช่างไม้
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๐ เด็กชายภทรพงศ์ แข่งขัน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๑ เด็กชายภูริพันธ์ ธนะกรศิรวัจน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๒ เด็กชายวรพรต
บุญพบ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๓ เด็กชายณัฐปพน เฉพนิว
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๔ เด็กชายกิตติศักดิ์ เผือกมัน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๕ เด็กชายดนุสรณ์ ถาวรวงศ์เพชร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๖ เด็กชายธนภัทร์ บังคม
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๗ เด็กชายธเนศ
บรรชาโต
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๘ เด็กหญิงธีมาพร สาทเจริญ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๑๙ เด็กหญิงนำทิพย์ เพียรดี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๒๘๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสลักเหนือ

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสลักเหนือ

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาล
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดสลักเหนือ
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดกู้
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายนิติวัฒน์ สงวนพงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๑ เด็กหญิงปวีณา
แก้วประเสริฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๒ เด็กชายปุญญพัฒน์ หนูนาง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๓ เด็กชายพงศธร
องค์พระเทศ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๔ เด็กหญิงพิชชาภา ปานทอง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๕ เด็กหญิงเมธาวี
จันทร์เทศ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๖ เด็กชายวันชาติ วงษ์เจริญ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๗ เด็กหญิงอภิชญา อินอ่อน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๘ เด็กชายอันนา
ทองธานี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๙ เด็กหญิงกวินตรา อินทะสิงห์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๐ เด็กหญิงกิตติชัญญา หอมหวล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๑ เด็กชายคงศักดิ์ บุญโล่ห์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๒ เด็กชายคณิศร
วิริยะชากุล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๓ เด็กหญิงจรัชญา บำรุงนา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๔ เด็กหญิงจิรภัทร์ แก้วกล่อม
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๕ เด็กหญิงชาลิสา ฉิมเกล็ด
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๖ เด็กชายชุติเทพ พุ่มจันทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๗ เด็กหญิงฐิตินันณ์ สิทธิสุข
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๘ เด็กชายณัฐพงศ์ แม้นแก้ว
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๓๙ เด็กชายณัฐวุฒิ
พินิจสอน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๐ เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ทองขาวขำ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๑ เด็กหญิงนันท์นภัส การสนธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๒ เด็กหญิงนาตยา กาญจนานนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๓ เด็กหญิงนิชดา
เปรุนาวิน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๔ เด็กหญิงเบญจวรรณ แสดงชม
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๕ เด็กหญิงปาริชาติ เทศทอง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๖ เด็กชายพัสกร
วิริยะชากุล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๗ เด็กหญิงพิชญธิดา วงศ์สุวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๘ เด็กหญิงเพชรนำหนึง่ วงษ์กันหา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๔๙ เด็กชายรณภูมิ
เปนสุข
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๐ เด็กหญิงรัชวิน
ยิ้มใย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๑ เด็กชายวิชญสิทธิ์ กลัดเกิด
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๒ เด็กชายสมกิจ
คลับคล้าย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๓ เด็กชายสรสิช
ผูกธรรม
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๔ เด็กหญิงสุภัชญา ขันชาลี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๒๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล

๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสุวิมล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๖ เด็กหญิงกนกพร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๗ เด็กชายกิตติศักดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๘ เด็กชายเจตสฎาห์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๙ เด็กหญิงชนาภา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๐ เด็กหญิงชยานันต์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๑ เด็กหญิงฐิติญา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๒ เด็กหญิงณัฐณิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๓ เด็กชายณัฐดนัย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๔ เด็กหญิงณัฐธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๕ เด็กหญิงณัฐยมล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๖ เด็กชายธนเดช
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๗ เด็กหญิงธัญธร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๘ เด็กชายธีรนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๖๙ เด็กหญิงนิตยา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๐ เด็กชายปญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๑ เด็กหญิงปาริตา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๒ เด็กหญิงพิมพ์ชนก
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๓ เด็กหญิงฟา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๔ เด็กหญิงมินตรา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๕ เด็กหญิงรตี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๖ เด็กชายรัชชานนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๗ เด็กชายรัฐติพงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๘ เด็กหญิงลลิตภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๗๙ เด็กหญิงลิก้า
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๐ เด็กหญิงวรกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๑ เด็กชายวรโชติ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๒ เด็กชายวุฒิกร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๓ เด็กชายศิวกร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๔ เด็กชายศุภวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๕ เด็กหญิงสุชาวดี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๖ เด็กหญิงสุภาวดี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๗ เด็กชายอโณทัย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๘ เด็กหญิงอธิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๘๙ เด็กหญิงอมรรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๕๕

นามสกุล
มูลนางพ้น
เมืองเฉลิม
ดาบชัย
เพริศพรรณราย
สุนทรสารทูล
เวียงสิมา
เกษทอง
ศรีพิศ
สงวนพงษ์
ขาวผ่อง
จิตกาญาติ
ชาญสมร
ดวงแก้ว
วงษ์สุวรรณ
นิ่มบุญ
ไชยแสนทา
ปกสิน
สุนทรเพราะ
เอี่ยมประสงค์
สุวรรณปณฑะ
บุญเพ็ง
ดวงสีเสน
ต๊ะวงศ์
พิกุลทอง
ครามสูงเนิน
ศรีษะแก้ว
ฤทธิ์มนตรี
เตชะรัชโยธิน
เครือเครา
ศรีมงคล
ผลทับทิม
แซ่ล้ิม
งาตา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล

๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล

๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดตาล

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดตาล

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดตาล
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดตาล
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๑๑๒
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ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๐

เด็กชายกิติกร
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงปริยมาศ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภูวภัสส์
เด็กชายจอมพล
เด็กชายชาคริสต์
เด็กหญิงซันซันเอ
เด็กชายปติภูมิ
เด็กชายวราเมธ
เด็กชายสมบุญ
เด็กชายกีรติ
เด็กหญิงนภาพร
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายพิทักษ์ชัย
เด็กชายวายุ
เด็กชายจักรี
เด็กชายสิริวิชญ์
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย
เด็กชายกันตเทพ
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายธนศักดิ์
เด็กชายสิงหา
เด็กหญิงสินีนุช
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน
เด็กหญิงวรินทิพย์
เด็กหญิงซ้อกเนียง
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายกวิน
เด็กหญิงธิดาวัลย์
เด็กชายบวรวิชญ์

นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๓๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๔

นามสกุล

พิกุลทอง
ลอยกระโทก
ครองสมบัติ
พาดขุนทด
เพ็ชร์แสน
เผ่าพัฒนา
ช่องสาร
ซันเอ
มหาวงษ์
สะสาน
ดีกลับ
พิกุลทอง
ริ้วแพร
ดีกลับ
นันธิวงค์
เสนานิมิตร
คุมภวิภาษ
ไผ่มณี
เภสัชา
สิทธิยา
กุญชร ณ อยุธยา
ทิวจันทร์
เปล่งแท้
จุนกลาง
โพธิ์รัง
อรุณวัฒนอุทัย
คำพิระ
นาน
จันทรักเขต
จันทวงค์
ชูเชิด
เลี้ยงถนอม
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรมทอง
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีพันธ์
เด็กชายภานุวัฒน์ พิศพรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืน่ วิทยานุสรณ์) วัดตำหนักเหนือ
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืน่ วิทยานุสรณ์) วัดตำหนักเหนือ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืน่ วิทยานุสรณ์) วัดตำหนักเหนือ

หมายเหตุ

๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืน่ วิทยานุสรณ์) วัดตำหนักเหนือ
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืน่ วิทยานุสรณ์) วัดตำหนักเหนือ
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืน่ วิทยานุสรณ์) วัดตำหนักเหนือ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืน่ วิทยานุสรณ์) วัดตำหนักเหนือ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืน่ วิทยานุสรณ์) วัดตำหนักเหนือ
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืน่ วิทยานุสรณ์) วัดตำหนักเหนือ

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืน่ วิทยานุสรณ์) วัดตำหนักเหนือ
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืน่ วิทยานุสรณ์) วัดตำหนักเหนือ
๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืน่ วิทยานุสรณ์) วัดตำหนักเหนือ
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืน่ วิทยานุสรณ์) วัดตำหนักเหนือ
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชืน่ วิทยานุสรณ์) วัดตำหนักเหนือ

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๒๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ

วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสโรชินี ผดุงวัย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๖ เด็กหญิงภูรีรัตน์ อุทยั รัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๗ เด็กชายอัมรินทร์ ศรีสวัสดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๘ เด็กหญิงกมลวรรณ วามะลุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๙ เด็กชายฐิรวัฒน์ ศิริสุข
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๐ เด็กหญิงสุภาพร ขาวจัตุรัส
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๑ เด็กชายเดชฤทธิ์ ศรีจันทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๒ เด็กหญิงธมน
โสมจูมจัง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๓ เด็กชายภาวัตรพล กวงแก้ว
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๔ เด็กชายยุทธพิชัย สุวรรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๕ เด็กชายธนภูมิ
บุญรักษา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๖ เด็กหญิงฐิติกานต์ บุญครอง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๗ เด็กหญิงสุทัตตา สำอาง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๘ เด็กหญิงณัฏฐรินทร์ ผมนะรา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๓๙ เด็กหญิงรัชดาพร พุฒเจริญ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๐ เด็กชายณัฐพัชร์ กิจก้าวสมหวัง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๑ เด็กหญิงวสุมา
เกลี้ยงแก้ว
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๒ เด็กชายวีรพัทร วินทะไชย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๓ เด็กหญิงกวิตา
ศรีพัฒน์อินทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๔ เด็กชายธนโชติ
หิรัณยาภักดี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๕ เด็กชายกุศล
พินิจสถิล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๖ เด็กชายจุลจักร
โสดาวิชิต
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๗ เด็กชายไชยวัฒน์ คลำคง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๘ เด็กหญิงธัญลักษณ์ มณฑา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๔๙ เด็กชายยศกร
ไกรนรา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๐ เด็กชายวรากร
หลักทอง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๑ เด็กชายธนบูรณ์ เวียงคำ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๒ เด็กชายธนดล
อ๊อดแก้ว
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๓ เด็กชายวิศรุต
สุยะราช
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๔ เด็กหญิงญาดา
ดุกสี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๕ เด็กชายวรกันต์ ดำนิล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๖ เด็กหญิงศิรภัสสร บุญมาก
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๗ เด็กหญิงนิภาธร คนงาม
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๘ เด็กชายอนุชา
ทองตุ้ม
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๕๙ เด็กหญิงลภัสรดา กลิ่นประยงค์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ

๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเชิงเลน
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วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
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วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
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วัดเชิงเลน
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วัดเชิงเลน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๐

ชื่อ
เด็กชายการันต์

นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๑ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงอาริษา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๓ เด็กหญิงณัฐณิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๔ เด็กหญิงวิภาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๕ เด็กหญิงปนัดดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๖ เด็กหญิงวิชชุมาศ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๗ เด็กหญิงอรรัมภา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๘ เด็กชายนัฐพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๙ เด็กหญิงปาริชาติ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๐ เด็กหญิงลักษิกา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๑ เด็กหญิงชวลิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๒ เด็กชายปฐพี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๓ เด็กหญิงวาสนา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๔ เด็กหญิงอริญรดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๕ เด็กชายพชรพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๖ เด็กหญิงสายธาร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๗ เด็กชายวรากร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๘ เด็กชายภูมิพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๗๙ เด็กชายเมธัส
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๐ เด็กชายวงศกร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๑ เด็กหญิงกวินตรา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๒ เด็กชายสุภเดช
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๓ เด็กหญิงปาณิสรา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๔ เด็กหญิงชญานัน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๕ เด็กหญิงมิอาเจ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๖๒

นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๖ เด็กหญิงนภัสวรรณ

เด็กชายยอดรัก
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๘ เด็กหญิงภัทรนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๙ เด็กหญิงณัฐกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๐ เด็กชายสุรกฤษฎิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๑ เด็กชายกฤษดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๒ เด็กชายภูชิต
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๓ เด็กหญิงมณฑิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๔ เด็กหญิงสิทธิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๘๗

นามสกุล
วงค์แสงหลวง
พรมเหลา
เหี่ยวทอง
ปานภู่ทอง
แซ่ว้า
ไรระรื่น
อุตอามาต
พุกบางจาก
สังข์ทอง
ไชยสุระ
บุญยง
ชาญกล
เพ็ชรน้อย
แก้วสีดำ
ฮ่วนตำ
จันทสร
ใสหยาด
คำอุดทา
สุวรรณประเสริฐ
สุดแสง
สิทธิกูล
พูนพิน
ดวงพิมาย
โชติกุล
กุลพูนทรัพย์
โรซาเลส
วัชระมงคล
อื้อฉาว
ฉายศรี
ทองมี
หล่อวงศ์สกุล
พาพรมพฤก
จักพิมพ์
นาคสูงเนิน
บุญลำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๕

เด็กหญิงตวงพร
เด็กหญิงพรสิริรัตน์
เด็กชายชัยชวัช
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงอมรา
เด็กหญิงธัญญาเรศ
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงธนพัชร์
เด็กชายภูวเนตร
เด็กชายจิรัชยา
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กหญิงรสสุคนธ์
เด็กชายเดช
เด็กชายชนาภัทร
เด็กหญิงกัญญรัตน์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงถิรดา
เด็กชายปณณทัต
เด็กหญิงนัฐชา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงณปภัสร์
เด็กชายกวินภพ

นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๔๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๗

นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๘ เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กหญิงโชติกา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๐ เด็กชายกฤติเดช
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๑ เด็กชายกัณทวี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๒ เด็กหญิงจิราพัชร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๓ เด็กชายธนากร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๔ เด็กชายอิทธิพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๕ เด็กชายณัฏฐกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๖ เด็กชายศรัณู
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๗ เด็กชายสุริยวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๘ เด็กชายปยภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๒๙ เด็กหญิงพิชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๑๙

นามสกุล
คำภา
ม่วงเพราะ
พงษ์งูเหลือม
เพ็ชรพันธ์
กุวะลัย
แสงรอด
อนันทวงษ์
รักเมือง
เกิดการ
ต่างใจ
ขวัญคำ
ศรีสวัสดิ์
ศรีจันทร์
บาศรี
มีมงคล
สิงสาหัส
จงดีซ่ือสัตย์
กันนิ่ม
แหวนวงษ์
มีประโคน
แช่มช้อย
ปรีเลขา
พูนพิน
จันทร์หอม
พวงแก้ว
สมีกลาง
หาวิรส
ชื่นภิรมย์
ศุธทยาลัย
เหมือนแย้ม
สุวรรณโภชน์
จำนงค์ทรัพย์
แก้วเพ็ชร์
อ่อนนุ่ม
รักสพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ

๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ

๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ

๒๕/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๗/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๗/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๑/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๒/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๓/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๗/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเชิงเลน
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแดง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแดง

๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแดง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแดง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแดง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๐ เด็กหญิงปยะพัชรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๘

เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงรุจรดา
เด็กหญิงวรรฤดี
เด็กชายจัน
เด็กหญิงณิชาธาร
เด็กชายณตพล
เด็กหญิงวรรณพร

นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๓๙ เด็กหญิงนารถติรัตน์

นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๐

เด็กชายภัทรชัย

นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๑ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๔๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๕๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๔

เด็กหญิงตรีชฎาพร
เด็กชายเลิศวิวัฒน์
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายเกียรติคุณ
เด็กหญิงวิยดา
เด็กหญิงวรพิษฐา
เด็กหญิงวิราภรณ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพรสุเมษฐ์
เด็กชายพิชชาภา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายณดล
เด็กชายกันตพล
เด็กชายวรินศิริ
เด็กชายบดินทร์
เด็กชายศุภากร
เด็กชายชยุตม์
เด็กชายอิทธิชัย
เด็กหญิงอรุณกมล
เด็กชายธันวา

นามสกุล
วัฒนสุข
ประสบโชค
ขุนศิริ
มีแสงโสรส
จีนเมือง
จันทร์ศิริ
อินนุช
มณีวงศ์
สุคนธวัฒน์
สายปญญา
บัวทอง
ม่วงเทียน
ปนทอง
โสพระบุญ
มะลิวรรณ์
บุญครอง
พันธ์งาม
พานทอง
ดวงจันทร์
พ่วงกลิ่น
อุตสาพรหม
คงคะชา
จันทร์ดุริยะวงศ์
ขันธวุธ
สะอาดพรหม
สุขสีทอง
สุขประสม
ขวัญศรี
ดีงาม
ไทรจันทร์
สิทธิแก้ว
พงษ์เพ็ง
นูพิมพ์
คำสะอาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแดง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแดง
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแดง
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแดง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแดง
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแดง
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแดง
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแดง

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแดง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแดง
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแดง
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแดง
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแดง

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแดง
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแดง
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแดง
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแดง
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแดง
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแดง
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแดง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแดง
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแดง
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแดง
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแดง

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแดง
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแดง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแดง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแดง
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแดง

๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธนพัชร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๖ เด็กชายปรวิทย์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๗ เด็กหญิงพลอยสวย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๘ เด็กหญิงปวรรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๙ เด็กหญิงศุภาพิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๐ เด็กชายสลิจ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๑ เด็กหญิงอาทิตติยา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๒ เด็กหญิงธิดารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๓ เด็กหญิงอภัสรา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๔ เด็กหญิงปาลิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๕ เด็กหญิงณัฐธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๖ เด็กหญิงชุติปภา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๗ เด็กหญิงเนรัญชลา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๘ เด็กหญิงเบญจพร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๗๙ เด็กหญิงเบญจมาศ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๐ เด็กชายสิทธินนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๑ เด็กชายธนกฤต
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๒ เด็กชายธนโชติ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๓ เด็กชายชยพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๔ เด็กชายธัญวิสิฎฐ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๖๕

นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๕ เด็กชายกฤษณพงค์

เด็กชายภาคิน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๗ เด็กชายวุฒิพงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๘ เด็กชายขวัญ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๙ เด็กหญิงพิชญธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๐ เด็กหญิงณัฎฐ์ยาน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๑ เด็กหญิงชนิศา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๒ เด็กหญิงนลินชิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๓ เด็กหญิงสุชาดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๔ เด็กชายกฤษติเมธ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๕ เด็กชายกัณฐ์ชนก
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๖ เด็กหญิงนลินฑา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๗ เด็กหญิงปาณิศา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๘ เด็กหญิงภรภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๙๙ เด็กหญิงภัทรนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๕๘๖

นามสกุล
ภัทรนทีทอง
ขวดชัยภูมิ
ฟกสอน
วานิชวิสุทธิกุล
สิงห์จันทร์
จันทะองค์การ
ละมูล
ใจคำ
สารรัตน์
หอมกรุน
หิงห้วยทอง
คุ้มภู
กันเทศ
วงศ์ปูบัว
วงศ์ปูบัว
จันทศร
อ้อมนอก
บุญมีพิพิธ
อถึงสุข
เอกภูมิ
ใจอ่อน
ถวิลไพร
ใจช่วง
เข็มโคกกรวด
เผ่าดวงดี
พลอินสา
เดชฤทธิ์
บุญพึ่ง
พรหมสิทธิ์
วนาประเสริฐศักดิ์
ขาวเรือง
พันธุบุตร
เชษฐศิริ
ใบศรี
เหลืองพวงเพชร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน

หมายเหตุ

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๐๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๒๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๓๑/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๓๐/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๐๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๑๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๐๘/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๑๐/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๐๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๑๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๑๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๒๑/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน

๐๙/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๒๗/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๐๘/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๒๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน

๓๐/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๑๒/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๑๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๒๘/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๑๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน

๑๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน
๒๕/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ วัดเชิงเลน

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๑๑๒
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๐

เด็กหญิงกัญดาริน
เด็กชายชยพล
เด็กชายอภิณัฐ
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงปณณพร
เด็กหญิงวรกานต์

นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๕

นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๖ เด็กหญิงอัญวรินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๔

เด็กหญิงฐิติชญาณ์
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงอักษร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงเบญยาภา
เด็กหญิงปยะรัตน์
เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กหญิงกิตติธารา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายชานนท์
เด็กชายณฐนันทน์
เด็กชายภคพล
เด็กชายสิริวุฒิ
เด็กหญิงจอมสรวง
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงแก้วฟา
เด็กหญิงณิศาชล
เด็กหญิงทักษอร

นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๕ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์

เด็กหญิงอภิญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๗ เด็กชายพีรพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๘ เด็กชายวรปรัชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๙ เด็กชายอรุโณทัย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๐ เด็กชายพิชุตม์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๑ เด็กหญิงธนัญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๒๖

นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๒ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๔

เด็กหญิงสุภัทรสร
เด็กหญิงมีนา

นามสกุล
พาหา
ทิวาวงศ์
สุดเขียว
พิมพ์โพชน์
มาน้อย
แก้วไกรฤกษ์
จันทร์ต้วน
อัคคีสุวรรณ์
เบญจวรรณ์
ข้องน้อย
เลิศลำวาณิช
นำนวล
นาคำ
ตรีสุวรรณ
ทองธรรมชาติ
คงประพันธ์
นารีนุช
ธีระนาวีกุล
สองเมือง
นพเก้า
นิยากาศ
เพียรกสิกรรม
แก้วเรือง
พัลลภ
เทศนนท์
รุ่งพิทักษ์นนท์
หนูผาสุข
มหาดเล็ก
อินผ่อง
นุชสูงเนิน
จำปา
บุตรไวยวุฒิ
วชิรบัณฑูร
ทาทอง
วิทยากุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายภวรัญชน์ ขำสาคร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๖ เด็กชายณัฐนนท์ นวลผ่อง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๗ เด็กหญิงเบญญาภา ถิระโสภณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๘ เด็กหญิงวรัญญา สังเถี่ยว
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๙ เด็กชายภาสกร จุมกุดรัง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๐ เด็กหญิงสุรภา
เวชกิจสกุล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๑ เด็กหญิงเดือนเพ็ญ เนียง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๒ เด็กหญิงนันท์นภัส คำแหง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๓ เด็กหญิงกรรณิการ์ ศิริ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๔ เด็กหญิงณัฎฑมณกาญจน์ โฆษิตสถิตย์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๕ เด็กชายอณาวิน วรรณพันธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๖ เด็กหญิงปนัดดา แท่งทอง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๗ เด็กชายธนัชชัย จันทะวงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๘ เด็กชายรัฐศาสตร์ ทาทอง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๔๙ เด็กหญิงฉันทพิชญา จันทร์แย้ม
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๐ เด็กหญิงอรกร
คล้ายเพียร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๑ เด็กชายศิรณัฏฐ อรรถเนตร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๒ เด็กหญิงณัฐธิดา นุชน้อย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๓ เด็กหญิงวรญา
พงศ์ประชา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๔ เด็กชายณฐพงศ์ พรพงษ์สุริยา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๕ เด็กหญิงพรชนก อาจหาญ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๖ เด็กหญิงภัทรวีร์ สังข์ทอง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๗ เด็กชายต้นกล้า จันทรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๘ เด็กชายต้นเกล้า จันทรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๕๙ เด็กชายวรวิทย์
สิงหราช
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๐ เด็กหญิงจิรัชญา อินทรชิต
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๑ เด็กชายพชร
คุณนุช
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๒ เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรศรี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๓ เด็กหญิงทักษอร แสงทองพราว
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๔ เด็กหญิงเปรมมิกา แซ่โง้ว
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๕ เด็กหญิงวิลาสินี นนนุสาตร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๖ เด็กหญิงฐิตาภา เทศวงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๗ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ศิลา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๘ เด็กชายวรฤทธิ์
เรืองยิ่ง
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๖๙ เด็กชายปยะเดช กลิ่นบัวแก้ว
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๓๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๒๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๑๑๒
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ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๐

เด็กชายกฤตานนท์
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงบุตราภรณ์
เด็กหญิงธารารัตน์
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายคุณธรรม
เด็กชายศิรศักดิ์
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงรสิตา
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ
เด็กชายธวัชชัย

นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๗๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๐

นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๑ เด็กหญิงแพรวพรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๓

เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงณัชชา

นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๔ เด็กหญิงภัทราภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๖๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๔

นามสกุล
ดำชุม
แซ่ช้ือ
แดงพลอย
จิตต์รัตนโสภณ
เกตุนาค
อ้นอุ่น
อยู่คลำ
นาคแท้
รอบคอบ
วงษ์ภา
ใจห้วยห้า
มาลาพงษ์
บุตรไวยวุฒิ
บุญญามา
ขำเลิศ
จีนอ่อน
เกตุนาค
แสงทอง
ประเสริฐสุข
สมบุญดี
กลั่นจันทร์
กสิบุศย์
ปรีชานนท์
ชัยวิภาส
อาวรณ์
ประสพผล
คำตัน
วรากนกพิชญ์
สุริย์ฉาย
คำศรี
ไกรกรรวีวะกุล
งามสง่า
การย์สกุลธร
ไชยสิทธิ์

เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายธนาพิภัทร์
เด็กชายภัทรศัย
เด็กชายไกรสร
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงสายนำ
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงปนมณี
เด็กชายนิรัชพล
เด็กชายธนกร
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงนภิสา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายพัสกร แก้ววันทา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๕

เด็กชายปณิธาน
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายเขมทัต
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงสุกันติมา
เด็กหญิงสุภัคสร
เด็กชายจอมทัพ
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายนำชัย
เด็กหญิงปณฑิตาฐ์

นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๔

นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๕ เด็กหญิงกนกวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๑๙

เด็กชายภัฎธวัช
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายอธิภัทร
เด็กหญิงอังศุมาลิน

นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๐ เด็กหญิงปรียาภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๑

เด็กหญิงศิริ

นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๒ เด็กหญิงจันทกานต์

เด็กหญิงชรินรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๔ เด็กหญิงธิดาภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๕ เด็กหญิงณัฐธิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๖ เด็กชายนิชคุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๗ เด็กหญิงลลิน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๘ เด็กชายวรวลัญช์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๙ เด็กหญิงวาสนา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๐ เด็กหญิงจันทรลดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๑ เด็กชายพงศกร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๒๓

นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๒ เด็กหญิงพัชญ์ภิญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๖

เด็กชายภูเบศ
เด็กชายวิรพัชร์
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กหญิงรัฐฐิณี

นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๗ เด็กหญิงจันทกานติ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๓๙

เด็กชายทัตเทพ
เด็กชายชนาธิป

นามสกุล
เปงมา
แก้วเทพ
บุญช่วย
สมคะเนย์
พฤทธิ์พร้อมมูล
วงศ์ปยะชัย
ชินวิทย์
ชมภูนุช
แก้วนก
สาระภิรมย์
ทองปรางค์
ขันธชัย
นวลแจ่ม
คุ้มพ่วงดี
ตรีเพชรวิเชียร
พันสมบัติ
นาคศิริ
สืบเพ็ง
แพลอย
เอี้ยงรอด
ปนบำรุงสุข
ศรีทอง
ใจตั้ง
พลอยเพ็ชร
บุญมี
บุญอุ่น
บุญยะทารี
สหัสทันต์ธนัท
เศรษฐีแสง
ลิ้มพีระพงษ์
เพชรรัตน์
โกสุมศรี
ภูทับหิน
สิทธิราช
สันติไพบูลย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงรัตนวดี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๑ เด็กชายชยพัทธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๒ เด็กชายสัชฌกาน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๓ เด็กชายธนนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๔ เด็กชายกิตติศักดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๕ เด็กหญิงณัฐชยา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๖ เด็กชายนพวิทย์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๗ เด็กชายมงคล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๘ เด็กชายพงศ์ธร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๙ เด็กหญิงปรียาภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๐ เด็กชายกันตภณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๑ เด็กหญิงภัทรปภา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๔๐

นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๒ เด็กชายบุษย์นำเงิน

เด็กชายวัฒนา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๔ เด็กหญิงปลายฟา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๕ เด็กหญิงพันดาว
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๖ เด็กหญิงพรลภัส
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๗ เด็กชายวินัย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๘ เด็กหญิงภัทรนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๙ เด็กหญิงพิมรพัชร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๐ เด็กชายอรรถพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๑ เด็กชายปองคุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๒ เด็กหญิงศรีสุข
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๕๓

นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๓ เด็กชายกฤษณโรจน์

เด็กชายภูเบตร์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๕ เด็กหญิงศรัญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๖ เด็กชายศรัญยพงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๗ เด็กชายสหรัฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๘ เด็กหญิงวัชราภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๙ เด็กชายพิษณุ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๐ เด็กชายธนากร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๑ เด็กชายกฤตภัค
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๒ เด็กชายปณณวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๖๔

นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๓ เด็กหญิงพรรณรินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๔

เด็กหญิงกชกร

นามสกุล
งอยปดพันธ์
ภักดีไทย
สุดจิตร
พรวัชระกุล
อ่อนสุระทม
เดชกุลรัมย์
ศิลา
บุญรอด
ทองเชื้อ
เกษรชื่น
สายศร
เอกปยะชาติ
ศิริธรรม
แสงเผือก
ฉวีทอง
สุธีบำรุงพันธุ์
ทองวิชิต
เหินเมฆ
ใจคำ
มีสุข
ทีสุกะ
วงศ์ไพโรจน์
ภู่ทอง
โลนุช
คำติก
คำศรี
สำราญรื่น
มันเสดาะ
สุวรรณประเสริฐ
จาวเจริญกุล
พุ่มเปย
จันทร์นวล
ปยะพันธุ์
พงษา
ตันหยง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงวรัชยา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๖ เด็กหญิงไอริสา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๗ เด็กหญิงกัญญาภัค
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๘ เด็กหญิงสุภัสสร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๙ เด็กหญิงอดิภา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๐ เด็กชายจิตติพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๑ เด็กหญิงปวีณ์นุช
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๒ เด็กชายจารุเดช
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๗๕

นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๓ เด็กหญิงปทมาภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๕

เด็กชายธนภัทร์
เด็กชายกิตติ์กวินท์

นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๖ เด็กหญิงอังศุลักษณ์

เด็กหญิงธนิษฐา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๘ เด็กชายศาสตรา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๙ เด็กชายประจักษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๐ เด็กชายปยะณัติ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๑ เด็กชายวงศ์เวทิศ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๒ เด็กหญิงศุภรัตติยา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๓ เด็กชายณันท์ภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๔ เด็กหญิงชลธิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๕ เด็กชายจิรพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๖ เด็กหญิงณัฐกมล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๗ เด็กชายคเณศ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๘ เด็กหญิงมิรันย์ดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๙๙ เด็กหญิงวศินี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๐ เด็กหญิงณชามล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๑ เด็กหญิงกวินตรา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๗๘๗

นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๒ เด็กหญิงกัญญาภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๐๙

เด็กหญิงณัฐสุรางค์
เด็กชายธันวา
เด็กชายบรรณสรณ์
เด็กหญิงวรนิษฐา
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงอรนิตย์
เด็กหญิงกิม

นามสกุล
มารุ่งเรือง
โอนอ่อน
ปตตาโพธิ์
สุระภักดี
นพรัตน์
พิมพิลา
ทับแถม
มะลิวงค์
รักษ์มณี
หอมทวนลม
นันจุติ
แย้มประยงค์
กาญจนจิตร
สยามา
แสนศรี
เหาะสูงเนิน
ดิษฐาภรณ์
ทองศาลา
รุ่งแจ้ง
โพเทพา
แซ่ล้ิม
แสงอรุณ
ไกรกาจ
มากลาง
วรคุณพิเศษ
วันสวนแสง
สีบู
กัญญาประสิทธิ์
คำใบศรี
พันธุ์สถิตย์
ยืนยงค์
สุขโกกี
มาตราช
จิตคำ
สก๊อย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๐ เด็กหญิงเกตนรินทร์

เด็กชายกฤตพงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๒ เด็กหญิงธิดารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๓ เด็กหญิงพัฒน์นรี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๔ เด็กชายศรัณย์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๕ เด็กหญิงธนพร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๖ เด็กหญิงวรินทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๗ เด็กหญิงภัทริศา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๘ เด็กชายรชต
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๙ เด็กหญิงณัฐธาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๐ เด็กหญิงดวงเพชร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๑ เด็กชายวีระชล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๒ เด็กหญิงศุทธิณี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๓ เด็กชายต้นกล้า
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๔ เด็กชายณัฐดนัย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๕ เด็กชายกิตติกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๖ เด็กหญิงรัชวิภาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๗ เด็กหญิงกุลจิรา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๘ เด็กหญิงชนันต์ธร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๒๙ เด็กชายขันติพงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๐ เด็กชายชยณัฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๑ เด็กหญิงพิมพิชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๒ เด็กหญิงภัฎฐ์จีรา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๓ เด็กหญิงลภัทรลดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๔ เด็กหญิงนฤมนต์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๕ เด็กหญิงอมรวดี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๖ เด็กหญิงธัญยรัชต์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๗ เด็กชายวงศกร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๘ เด็กหญิงแก้วใจยา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๓๙ เด็กชายเทพกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๐ เด็กชายฐาปกรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๑ เด็กชายพงศกร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๒ เด็กชายนนท์ธณัญ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๓ เด็กชายกรีฑา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๔ เด็กหญิงรัชนี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๑๑

นามสกุล

ชื่นเกษร
พันธ์สวัสดิ์
นิลโพธิ์ทอง
ศรีนันทา
เลิศสิริวิมล
เสียงใส
โอ้อารี
อินทะชัย
ศรีบุตตะ
มานะกิจ
กัญญาพันธ์
นามวงศ์
พานทอง
แดงจวง
สุขใจ
ฤกษ์โรจี
หันตุลา
จิรเมธากาญจน์
ผาสุขพัทธ์ชัย
บุญฉลวย
ดอกพุด
ห้องแก้ว
หวังสระกลาง
ธรรมศรี
บุญเจิดจรัส
หงษ์เวียงจันทร์
กฤตย์เทวาพิทักษ์
พรมเมือง
กิมาโน
ยาชัยบุญเรือง
ฉอสุวรรณชาติ
บุญเต็ม
อุดมศิลป
วัฒนาวงษ์
สมุติรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๕

เด็กชายอิทธิทรัพย์
เด็กหญิงชนัทฌา
เด็กหญิงอริยา
เด็กหญิงหทัยภัทร
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงปุญยาพร
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กหญิงธันยพร

นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๔๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๒

นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๓ เด็กหญิงแววปราชญ์

เด็กหญิงมธุรดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๕ เด็กหญิงณัฐวดี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๖ เด็กหญิงนำทิพย์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๗ เด็กหญิงพัชริญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๘ เด็กหญิงวราภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๙ เด็กหญิงณัฐณิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๐ เด็กชายสุรนันทน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๑ เด็กหญิงช่อฟา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๒ เด็กหญิงณัฐกมล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๓ เด็กชายกิจณพฐา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๔ เด็กหญิงเกวลี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๕ เด็กชายณัฐภูมิ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๖ เด็กหญิงมนพร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๗ เด็กหญิงสุชาดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๘ เด็กหญิงชญานันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๖๙ เด็กหญิงสุนิชณาย์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๐ เด็กหญิงศคินันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๑ เด็กชายชัยยศ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๒ เด็กชายกิตติธาฏา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๓ เด็กชายณัฐพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๔ เด็กหญิงจุฑามาศ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๕ เด็กชายตถุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๖ เด็กชายเดชสิทษิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๗ เด็กชายกฤษดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๘ เด็กชายธนกร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๗๙ เด็กชายอนุพงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๕๔

นามสกุล

แซ่ล้ิม
เฮงประถม
ลมลอย
เจริญธรรม
จันแจ้ง
แสงทอง
สัตย์ธรรม
บุญชัย
ขุนราม
ร่มเย็น
มีแก้ว
ซองทุมมินทร์
โนราช
เพชรโคตร
บัวงาม
บรรเทิงจิต
สุภี
โคตรอุธร
ลิขิตนนท์
ใจห้าว
กัลยา
กิจสงวน
ปาตั้ว
พิมพ์สินธุ์
วิศิษฏานนท์
เรืองฉาย
คล้ายสมรรณ์
ปญญาคำ
พัฒนพงศ์สถิต
หลอดคำ
โพธิ์ศรี
บทมูล
บุคดี
สงฆ์เจริญ
ติละกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดลาดปลาดุก
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายศุภกร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๑ เด็กชายณภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๒ เด็กชายศุถโชต
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๓ เด็กหญิงชนกนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๔ เด็กหญิงอพิญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๕ เด็กชายชยพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๖ เด็กชายนพคุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๗ เด็กชายกนกพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๘ เด็กชายพัทธดนธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๙ เด็กชายสรณวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๐ เด็กชายอนันทยทธิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๑ เด็กหญิงสิริลักษณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๒ เด็กชายอรรถพร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๓ เด็กชายพนธนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๔ เด็กหญิงสุดารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๕ เด็กหญิงกฤษติณา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๖ เด็กชายณัฐภณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๗ เด็กชายฉัตรชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๘ เด็กชายยศกร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๙๙ เด็กชายสุรดิษ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๘๘๐

นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๐ เด็กหญิงวิลัยลักษฌ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๕

เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงวีรดา
เด็กชายชัยวัฒน์

นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๖ เด็กหญิงณัฐญากรณ์

เด็กหญิงวิชรญาณี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๘ เด็กหญิงญาณิศา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๙ เด็กชายอรุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๐ เด็กหญิงกัลย์กมล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๑ เด็กชายเพชรพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๒ เด็กหญิงกานต์ธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๓ เด็กหญิงนัชนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๔ เด็กชายรัชชานนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๐๗

นามสกุล
ดินธุสว่าง
มั่นคง
ต้นกระ
คล้อมเครื่อน
แสงวงษา
อนุมาตร
ส่งสมบุญ
ชมเสือ
ผู้เจริญ
ศรีสุวรรณ
รอดอินทร์
ทองมาก
ทองสุข
สาระกุลพันธ์
ทองลิ่ม
นาราภัคชนวกุล
ศรีภูมี
ปองเสงี่ยม
แพงพรมมา
ยืนยี่ง
ศิริสารภักดิ์
วันประยูร
ทองมั้น
เพชรละออ
กัลยาประสิทธ์
ตามสมบรูณ์
จันทะโสม
เชื้อนุ่ม
สิงห์ณรงค์กุล
พงศ์พยุ่ง
ประเสริฐธนาชัย
ลุยทอง
พวงแก้ว
ชุมนาค
จันทรแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๕

เด็กหญิงกุลนิษฐ์
เด็กชายไชติกา
เด็กชายสุรพล
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส

สุขเจริญ
วรคามิน
คำเล็ก
แสงนิล
ศรีสว่าง
อาจหยุด
ปญถา
บุญเขียว
พรมเมือง
กุ่งแก้ว
ชูปญญา
ใจเย็น
พัวพันธ์
เลื่อนลอย
อารมณ์
พุ่มเจริญ
ดวงศรี
โพธิ์กระจ่าง
มีพะเนียด
ทองประเสริญ
แววดี
วงษ์นายะ
เกิดเหลี่ยม
วอน
กลิ่นเจริญ
เรืองเศรษฐี
รองเย็น
ต้อยจัตรัส
ศรีนิธิเจษฏารัชต์
สุวรรณปรีดี
สายทองแท้
สีด่วน
มั่นคง
ชามงค์
ศรีเพ็ชร

นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๘

นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๑๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงธนภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๑ เด็กชายกรวิทย์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๒ เด็กชายฆนัท
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๓ เด็กชายธนภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๔ เด็กหญิงณัฐกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๕ เด็กหญิงอโณทัย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๖ เด็กชายปกรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๗ เด็กชายพัชรพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๘ เด็กชายรวินท์นิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๙ เด็กหญิงพรทิพา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๐ เด็กหญิงนรินทิพย์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๑ เด็กชายนภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๒ เด็กชายศิรายุทธ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๓ เด็กหญิงชัญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๔ เด็กชายชยธร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๕ เด็กชายปรัญชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๖ เด็กชายองศา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๗ เด็กหญิงสหภา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๘ เด็กหญิงวิน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๓๙ เด็กชายณัฐพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๐ เด็กชายชยภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๑ เด็กชายธนกร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๒ เด็กหญิงอุบลรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๓ เด็กหญิงสิริกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๔ เด็กหญิงอุริสยา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๕ เด็กหญิงธนพร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๒๐

นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๖ เด็กหญิงทิพมนีรัตน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๔๙

เด็กหญิงชลันดา
เด็กชายพงษ์อมร
เด็กหญิงพนิดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๐

เด็กหญิงปลายฟา
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงสุรัชนา
เด็กหญิงฤทัยทิพย์
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กหญิงลลิลดา
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์

นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๔
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๕
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๘

เด็กชายพิษณุ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๐ เด็กชายวัชรบูรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๑ เด็กชายวัชรพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๒ เด็กชายพงศกร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๓ เด็กชายณตะวัน
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๔ เด็กชายสิรภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๕ เด็กหญิงนิพาดา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๖ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๗ เด็กหญิงรัศมี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๘ เด็กหญิงชนิษฏา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๖๙ เด็กชายศิรากร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๐ เด็กหญิงสุกฤตา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๑ นายเด่นชาติ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๒ เด็กชายจิรเดช
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๓ เด็กชายพาทิศ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๔ เด็กชายนรากร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๕ เด็กชายนันทกร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๖ เด็กหญิงสุภาวดี
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๗ เด็กหญิงอรปรียา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๘ เด็กหญิงปณิชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๕๙

นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๗๙ เด็กหญิงแสงรวีวรรณ

นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๐
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๔

เด็กหญิงทวยเงิน
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงวรารักษ์
เด็กหญิงพิมพ์ลดา
เด็กหญิงชนาภา

นามสกุล
ใหญ่น้อย
ม่วงรัตน์
พูลเหลือ
วงศ์มณี
เล็กเผืก
กำปนทอง
นวลดอกไม้
คงพึ่ง
ไตรวงศ์
ทวีชาติ
เหง้าน้อย
เหง้าน้อย
ศรีศิลป
สวนเศรษฐ์
อาบสันเทียะ
สิงห์สม
ขันคำ
ราชรองเมือง
คงสว่าง
คงธนประภา
บรรดาศักดิ์
บุตรชาย
เหมือนกลัด
สิงห์เผ่น
บุญประกอบ
พิมพ์แสง
โพธิจักร
ทองสุก
มุ่งสิน
แผ่พร
สินสุข
วงษ์ทวี
โพทอง
เพ็งสา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดเต็มรักสามัคคี
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายกล้า
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๖ เด็กชายณัชพล
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๗ เด็กชายวิรุธ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๘ เด็กชายศิวโรจน์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๙ เด็กชายธนากร
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๐ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๘๕

นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๑ เด็กหญิงณัชชานันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๔

เด็กหญิงณัฐรินทร์
เด็กหญิงภารวีย์
เด็กหญิงวรรณนิดา

นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๕ เด็กหญิงอัยญารินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๑๙๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๑๙

เด็กหญิงครองขวัญ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายสหพัฒน์
เด็กชายนัฐธิติ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายกรัยวรรัก
เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กหญิงภูเวียง
เด็กหญิงอรอินทร์
เด็กหญิงณัฐณิชชา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงชฏาพร
เด็กชายวิรัตน์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายธีปกร

นามสกุล

เอี่ยมแดง
จูงสูข
จันโท
แสงเงิน
ทับเนียม
นิ่มโพธิ์
แก้วสนธิ
มั่งคั่ง
วิชัยประภา
พวงงาม
เสริมสิน
กุลสิริภัสสร
มัจฉา
เณรจาที
กลิ่นบุหงา
สุวรบุตร
ภุวะถี
พลพิภพ
ทองสังข์
บุญรุ่ง
เดชจร
สนธิ
เต็มเปยม
เอมสมบูรณ์
เอี่ยมเที่ยง
ยี่มอ
สมเจตนา
ผลเจริญ
อัคติ
ปนเกตุ
แซ่อ่ึง
ระวังชนม์
ใจเฉื่อ
ดิษฐประยูร
ประดาสี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดลำโพ
วัดสามง่าม
วัดสามง่าม
วัดสามง่าม
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๐

เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงเกศมณี
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายแสงเพชร
เด็กชายภูวดล
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายธนัช
เด็กหญิงนฤนาท

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๗

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๘ เด็กหญิงเยาวลักษณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๒๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๖

เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กหญิงจีรนันท?
เด็กหญิงพิมพ์ใจ
เด็กหญิงประภาวดี
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงปรียา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๗ เด็กหญิงวรรณลักษณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๓๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๔๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๔

เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงมัลลิกา
เด็กหญิงนวินดา
เด็กหญิงยุพเรศ
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กหญิงธนิกานต์
เด็กหญิงนำหวาน
เด็กหญิงกชพร
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายภาคคีนัย
เด็กชายกานต์
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายธาราเขต
เด็กชายอชร
เด็กชายณัฐพล

นามสกุล
สมโสภาพ
พรหมทา
แตงเนียม
ชันยา
พานทอง
ปล้องแดง
ทองบุญรอด
นาคศรีสังข์
เพิ่มสุข
วัชโรภาส
ทองทัต
จุ้ยใจเย็น
เย็นใจ
ฉอสุวรรณชาติ
ทองเอี่ยม
เรียงหา
ยวงทอง
ช่วยชูหนู
ธรรมวิภาส
นาแข็ง
เส็งสาลี
อนันตะแวง
รวมรัมย์
แฝงนอก
สาดยิ้ม
สระทองดี
โชติจริยากุล
หล้าพูน
แสวงคำ
จันทร์อ่อน
จันทร์สะอาด
สิงหนาค
ทับทอง
ปนศิริ
ชัญถาวร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๓๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางรักใหญ่
วัดบางรักใหญ่
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๕

เด็กชายกิตติธรา
เด็กหญิงแพทธิญา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายม่อน
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงพลอย
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงบัวชมพู
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายปญจพล
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายเจริญลักษ์
เด็กหญิงจิตสุภา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงรสิกา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายชินพัฒน์
เด็กชายพัฒเณศ
เด็กหญิงศรัณญา
เด็กหญิงพุทธพิมพ์
เด็กหญิงอรยา
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กหญิงภณอาภา
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายเจษฏา
เด็กชายณัฐศวัตณ์
เด็กชายศักดา
เด็กชายคมกริช

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๕๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๖๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๗๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๘๙

นามสกุล
กาลจักร
พุทธจันดา
ดิษฐโชติ
สุวรรณปญญา
แก้วประดิษฐ์
อ้วนมะนี
หอจำปา
มุขดา
ถนัดหนังสือ
ชมภูพ้ืน
พรหมบุตร
สมสอาด
เจริญพันธุ์
จันทร์เวช
โพธิ์พรม
นามวงศ์
ศรีสุข
ภายศรี
จันทร
เรือนก้อน
พงศาปุริมพัฒน์
พรหมบุตร
สุนทรารักษ์
ศรีสุขวัฒนชัย
ปอมดงบัง
ต้นผล
สอดผักแว่น
เยาว์สูงเนิน
ไชยชนะ
วงษ์ภากนกภณ
เลิศบัณฑิต
ปนเพชร
การชัด
แก้วมงคล
พรหมบุตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล)
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๓๑/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๐๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๑๙/๐๙/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

สังกัดวัด

วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดโมลี
วัดโมลี
วัดโมลี
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๐

เด็กชายสุรัตน์
เด็กชายคงติภูมิ
เด็กชายศตรรฆ
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายกฤษฏา
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงขวัญใจ
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กหญิงกรนันท์
เด็กหญิงนนทิดา
เด็กหญิงรุ่งไพลิน
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงนันทัชพร
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กหญิงลินลดา
เด็กหญิงทามิกา
เด็กหญิงญาณาธร
เด็กหญิงศรชนก
เด็กชายสาธุ
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายอธิพัฒน์
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายยศสรัล
เด็กชายปยังกูร
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กชายสาธิต
เด็กชายไรรินทร์
เด็กชายนันทน์เทพ
เด็กชายณภัทร
เด็กชายวสุธร
เด็กชายสพลกฤษฏ์
เด็กชายอิทธิพัทธ์

จินดาพล
ชาลีรุ่งเรือง
เจริญลาภ
ดาเหลา
สนณรงค์
ชูรัตน์
เพชร์นำทอง
ทองคำสะอาด
ภู่กูล
พาวงค์
อำมหริด
ได้ไซ้ร์
หมีปา
พุฒทอง
ลภัสวุฒิกูล
ปนจ้อย
สายจรัญ
กันทะเขียว
นินธิสิงห์
พันตรี
กลิ่นเทียน
พรมเทศ
คงสุวรรณ
ลี้ประจง
อยู่สา
คงดี
กลิ่นจันทร์
ไพศาลวณิชกูล
อิ่มลิ้มทาน
จิตเอื้อ
เจือจันทร์
พลับจุ้ย
เด่นตรี
จรัสดำรงค์วัฒน์
ลือบรรเลง

นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๐๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายจันนี
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๖ เด็กชายธันวัฒน์ เพ็งพา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๗ เด็กหญิงธนบูรณ์สินี เจียงสถาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๘ เด็กชายอรนิดา เส้นตรง
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๙ เด็กหญิงพัชริญา พรหมรักษา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๐ เด็กหญิงศิวพร
รอดแก้ว
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๑ เด็กหญิงปยะธิดา ชรารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๒ เด็กหญิงธิดาภรณ์ โพธิ์คล้าย
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๓ เด็กหญิงศดานันท์ ชลนำสุวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๔ เด็กหญิงอาทิตยา สายทอง
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๕ เด็กหญิงมนัญชยา ชูรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๖ เด็กหญิงณมน
เปรมปฐมกิจ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๗ เด็กหญิงพริมณะฎา วันชูฤทธิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๒๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ เวนไธสง
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๙ เด็กหญิงณัชชา
บุญขันดาล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๐ เด็กหญิงธัญสุดา รักเดช
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๑ เด็กหญิงพิชชานันท์ โคตรศรี
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๒ เด็กหญิงสุธัญญา พิมพ์สิงห์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๓ เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ศศิสุทธินานนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๔ เด็กหญิงบุณยวีย์ สุวิทยศิริ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๕ เด็กหญิงชัญญานุช ปญญายงค์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๖ เด็กหญิงวราธร
เทียนจันทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๗ เด็กหญิงปรวรรณ เปากำแหง
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๘ เด็กชายณฐพร
โตเดชะวัฒนา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๔๙ เด็กหญิงนภัสสร ลำเจียก
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๐ เด็กหญิงณัชฎาภรณ์ บุญวาสนา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๑ เด็กชายเดชา
ขุนด่าน
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๒ เด็กชายกิตติณัฐ์ บัวเฉย
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๓ เด็กหญิงกัญญภา ยอดจันทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๔ เด็กหญิงอรดา
เขียวจิตติ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๕ เด็กหญิงนัธมน
คำภูเมือง
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๖ เด็กชายณภัทร
พุ่มถาวร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๗ เด็กชายณัฐพล
คุ้มแว่น
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๘ เด็กหญิงปทุมเกษร ชาญเชิดศักดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๓๘

นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๕๙

เด็กชายศิริยุตภญ์ อยู่นวลดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๑

ชื่อ
เด็กชายภูวิต
เด็กชายสรวิชญ์

นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๒ เด็กหญิงกิติยาภรณ์

เด็กชายอาชวิน
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๔ เด็กหญิงวรปภา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๕ เด็กหญิงณัฐกฤตา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๖ เด็กหญิงแก้วใจ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๗ เด็กหญิงกิ่งฟา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๘ เด็กชายพรภวิทย์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๙ เด็กหญิงกนกพิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๐ เด็กหญิงณัฐชยา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๑ เด็กหญิงพิมรภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๒ เด็กหญิงอรกัญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๓ เด็กหญิงทยิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๔ เด็กหญิงภรมาภา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๕ เด็กชายธนกฤต
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๖ เด็กหญิงกชวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๗ เด็กชายสุกฤษฎิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๘ เด็กหญิงณิศวรา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๗๙ เด็กชายเธียรวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๐ เด็กชายปวีณ์กร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๑ เด็กหญิงศิริวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๒ เด็กชายธนภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๖๓

นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๓ เด็กหญิงสร้อยระย้า

เด็กชายนวพล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๕ เด็กชายภัทรพล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๖ เด็กชายวีรภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๗ เด็กชายฉัตรเดโช
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๘ เด็กชายเธียรวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๙ เด็กหญิงธนพรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๐ เด็กหญิงศิริวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๑ เด็กหญิงณิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๒ เด็กหญิงกนิษฐา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๓ เด็กชายชนธัญ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๔ เด็กหญิงชลัลดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๘๔

นามสกุล
งาเนียม
แก้วจันทร์
แก้วสี
แซมเขียว
อมรสถิตย์
บุญสมบูรณ์
เกลี้ยงสงค์
บุบผา
ศรีปนแก้ว
ภาคทอง
ผาหลัก
คำขจร
ยี่สุ่นหอม
ชัยอำนวยสุข
วัฒนสุวรรณ
ฟองรัตนะ
เดชผดุง
สุภาโภชน์
จันทร
สมสงวน
ฉิมแปน
พับแย้ม
ทรัพย์มีพร้อม
พงศ์ธนู
สายสมบัติ
เต็มรัก
ชิตเจริญอยู่
ทัศน์สว่าง
ม่วงพันธ์ุ
รู้จริง
จุ้ยนวล
ขวัญเกตุ
แตงนิ่ม
วัฒนะโอฬาร
จันทร์บัว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๕

เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายชนธัญ
เด็กหญิงศิศิรา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงนันทวดี
เด็กชายณฐวัฒน์
เด็กหญิงณัฐปภัสร์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายพัฒนพล
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายปวรุตม์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายณัฐกิต
เด็กชายอัศนัย
เด็กชายวราพงศ์
เด็กหญิงนันท์ภัส
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงภัทรกร
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายปรมินทร์
เด็กชายพิสิฏฐ์
เด็กชายไพรัตน์
เด็กชายอำนาจ
เด็กชายบัณฑิต
เด็กหญิงถิรดา
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กหญิงปญจพร
เด็กชายวรดร
เด็กชายวราวุฒิ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๑๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๒๙

นามสกุล

ยิ้มขลิบ
อาจหาญ
สุขสุคนธ์
พวงสำลี
จำปาโพธิ์
สุวินเกษมวงศ์
พจน์สุนทร
เกิดคล้าย
อันแสน
ท้าวเทพ
พันพลู
ศิริสำราญ
โพธิ์เงิน
กาญจนวงศ์
ช้างม่วง
กลิ่นจันทร์
สุระทศ
บุญประเทือง
เกษสุนทร
พิมพ์สอน
วันทา
น่วมโพธิ์
ขันตี
พรสมุทรไชย
วรสาร
ไกรมณี
วัฒนสุวรรณ
เดชรัส
สีเรือง
เอกม่วง
ราชธานี
สิงห์บัญชา
ย้อยแก้ว
สุวรรณวนิช
วงศ์สุพิชชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงศุภาภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๑ เด็กชายวิชัยวัลย์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๒ เด็กหญิงภาชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๓ เด็กชายภัทรกร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๔ เด็กชายชัยยุทธ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๕ เด็กหญิงบริมาส
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๖ เด็กชายบุณยธร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๗ เด็กชายวุฒิไกร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๘ เด็กชายพงศกร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๙ เด็กหญิงนันทินุช
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๐ เด็กหญิงฐิตอาภา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๑ เด็กชายคุณวุฒิ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๒ เด็กหญิงกิติญา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๓ เด็กชายศุภวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๔ เด็กหญิงสุกัญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๕ เด็กชายสุวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๖ เด็กชายภานุวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๗ เด็กชายฐิติพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๘ เด็กหญิงสุธาธาร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๔๙ เด็กชายวิทยาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๐ เด็กชายกรณ์มงคล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๑ เด็กชายพันธการ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๒ เด็กชายศุภกฤษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๓ เด็กชายธาวิน
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๔ เด็กชายกมลเจษ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๕ เด็กชายธาดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๖ เด็กหญิงกชกร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๗ เด็กหญิงพิมพ์ทิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๘ เด็กชายมินทดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๕๙ เด็กชายศิวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๐ เด็กชายทศพล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๑ เด็กชายกฤษณะ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๒ เด็กชายกิตติ

๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๓

๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๓๐

นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๔

อ่อนศรี
ดอกแหน
โคตรสมอ
โถมสันเทียะ
ปยางกูร
สารีขาว
ทองจันทร์
ทวีภพ
ผาหลัก
เจริญธนรัตน์
ขจรวัฒนากุล
ยาเณร
เอี่ยมผ่อง
จารุกาญจน์
พอนกัน
บูรณะ
ขำทอง
พันทิม
แก้วเกตุ
แยบกสิกิจ
จิตเอื้อ
ลายมืองาม
ผกายธรรม
ฝกฝน
เติมพิทยาเวช
เธียรประดิษฐ์
ต๊ะตาล
วิไลลักษณ์
ทาลี
อินทร์ประสิทธิ์
เพ็ญวงษ์
ประมวลทอง
ขาวเจริญ
เด็กชายก้องกิดากร เขียวล้วน
เด็กชายจิรโชติ แก้วโสภา

เกิด

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๕ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๕

เด็กชายก้องเกียรติ
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กชายวัชระวิชญ์
เด็กชายอัครพล
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายชลันธร
เด็กชายธนัท
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงสุภาวดี

นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๖๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๔

นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๕ เด็กหญิงณัชชารินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๗๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๔

เด็กหญิงบุญญาพร
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงเพชรลดา
เด็กหญิงวีรวรรณ
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงกันยกร
เด็กหญิงฐานิดา
เด็กหญิงณิชาภรณ์

นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๕ เด็กหญิงเพ็ชรนำเอก

เด็กหญิงภวิกา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๗ เด็กหญิงพรชฎา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๘ เด็กหญิงสุภัชชา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๙ เด็กหญิงพัทธนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๐ เด็กหญิงแพรวา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๑ เด็กหญิงทิพธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๘๖

นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๒ เด็กหญิงจันทกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๒๙๙

เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงเปรมสิณี
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงฐิติชญา

นามสกุล
พ่วงขวัญ
อุปลา
ท่าพิมาย
วงษ์แก้ว
กาบดา
ปกการะนัง
แดงชาติ
กองดอน
คงอ่อน
บิลชัย
ยางแดง
หงษ์ทับทิมกุล
นิเวช
โตธรรม
ทองเหลือง
ขำรัก
วัฒนะ
พุ่มพวง
เศษฐา
อ่วมสืบเชื้อ
เภาประเสริฐ
เกตุพุทธรรม
เทตะรัตน์
ชาวยศ
บุตรโชติ
ดีขัน
สุวรรณ์บูรณ์
พินิจวงศ์
วงศ์สาน
ผลาจันทร์
ม่วงเอี่ยม
ไชยศรี
เศวตตุลย์
มีบุญ
พึ่งความชอบ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๐/๑๒/๒๕๕๕ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๕

ชื่อ

เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอัครวิทย์
เด็กชายพิทักษ์
เด็กชายปรเมษฐ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายพงศธร
เด็กชายยศวิญญ์
เด็กชายพีรวัส
เด็กชายอริชาต
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายพัชรพงค์
เด็กหญิงมนัสพร
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงเกสรา
เด็กหญิงชยานันท์

นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๖ เด็กหญิงพลอยนภัส

เด็กหญิงเมษา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๘ เด็กหญิงพรรณพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๙ เด็กหญิงจุฑามณี
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๐ เด็กหญิงนำ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๑ เด็กหญิงกัญญาภัค
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๒ เด็กหญิงสิรินทรา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๑๗

นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๓ เด็กหญิงทิพย์ภาวัลย์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๕

เด็กหญิงสุธีมา
เด็กหญิงกรรณิกา

นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๖ เด็กหญิงพัชราภรณ์

เด็กชายคุณพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๘ เด็กชายอริย์รัช
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๙ เด็กชายไชโย
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๐ เด็กชายปญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๑ เด็กชายรัฐภูมิ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๒ เด็กชายวัชราวุธ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๓ เด็กชายชิษณุพงค์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๔ เด็กชายนวมินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๒๗

นามสกุล
ไวน้อย
เหมือนบางซื่อ
ทองจันทร์มูล
ปลาตรี
ภักศรี
ภูลังกา
พลอยโต
โฉมงามดี
พ่วงขวัญ
แก้วอุดม
ฤทธิ์น้อย
แพงพุฒิ
พะกะนวน
ปลื้มกมล
ปะวะรัง
แย้มสิงห์
ศรีศิริสกุล
บุญเทียนขำ
นาคหล่อ
เอี่ยมคง
พึ่งตาแสง
วิฑูรบัณฑิตย์
กันหาวรรค
ตาฟาก
ภู่ทอง
วงศ์เมือง
อาจสามารถ
แสนทวีสุข
ธรรมวันนา
ศรศาสตร์
แก้วกอง
ปอมงาม
กลำเอม
บุญรอด
เชื้อวงศ์แดง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๓/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๙/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๖/๐๖/๒๕๕๕ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๓/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๕

ชื่อ
เด็กชายชัยภัทร

นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๖ เด็กชายกฤษณ์ติพงษ์

เด็กชายฐิติโชติ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๘ เด็กชายธาราธรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๙ เด็กชายกิตติภณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๐ เด็กชายคีรีรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๑ เด็กหญิงโชติกา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๒ เด็กหญิงจุหาทิพย์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๓ เด็กหญิงรันยพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๔ เด็กหญิงประภัสสร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๕ เด็กหญิงสุชาวดี
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๖ เด็กหญิงอินธิรา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๗ เด็กหญิงมณีกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๓๗

นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๘ เด็กหญิงทิพย์ภากรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๔๙ เด็กหญิงจิตตราภรณ์

นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๐ เด็กหญิงภัทรวรรณ

เด็กหญิงสรีธร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๒ เด็กหญิงแพรวา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๓ เด็กหญิงพนิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๔ เด็กหญิงยศพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๕ เด็กหญิงญาดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๖ เด็กชายธีรพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๗ เด็กชายธนาพนธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๘ เด็กชายวทัญู
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๙ เด็กหญิงศิรินธร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๐ เด็กหญิงวันวิสา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๕๑

นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๑ เด็กหญิงณัฏธุ์วรินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๒ เด็กหญิงพลอยภัทรา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๔

เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงณัฐธิดา

นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๕ เด็กหญิงสุพรรณิกา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๖๙

เด็กหญิงทิพรดา
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงรสสุคนธ์
เด็กหญิงวริศรา

นามสกุล
พูนม่วง
เรืองหิรัญ
ใจแสวง
มงคลมาตร
นครศรี
แก้วงาม
สังข์เงิน
มั่งมีดี
วุฒิชนาสิต
อ่อนชุ่ม
นวลจันทร์
สุขสำราญ
แดงประเสริฐ
ทองสุข
จันทร์บาง
พุดจีบ
ศุกระคุปต์
จันทอน
โพธิ์ทอง
ภู่เขียว
ริลา
เลาหวรรณธนะ
มากเพชร
คามจังหาร
สินชัยศรี
รักคำ
ชุ่มประมล
จันทร์โด
ยงกองมี
แถมมี
กลั่นเพ็ชร
วิริตาบูรณศิริ
นิ่มละออ
บริรักษ์
สุรินทรักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๘/๐๙/๒๕๕๕ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๑๑๒
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธนสรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๑ เด็กหญิงจิราภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๒ เด็กชายอานนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๓ เด็กหญิงอนันต์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๔ เด็กหญิงณัฐมล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๕ เด็กหญิงอริสา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๖ เด็กหญิงวิภาวี
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๗ เด็กหญิงศิรภัสสร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๘ เด็กหญิงบุญยาวีร์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๙ เด็กหญิงจีรนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๐ เด็กหญิงณิชาภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๑ เด็กหญิงดาราวีร์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๒ เด็กหญิงปยะธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๓ เด็กหญิงสิรีธร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๔ เด็กชายเกียรติศักดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๗๐

เด็กชายพงศธร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๖ เด็กชายชญานนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๗ เด็กหญิงวิชดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๘ เด็กหญิงจารุพัตร์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๙ เด็กชายสุรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๐ เด็กชายวิระ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๑ เด็กชายชัยรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๒ เด็กหญิงวิไลรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๓ เด็กชายต้นตะกาล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๔ เด็กชายปธานิน
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๕ เด็กชายณัฐดนัย
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๖ เด็กชายธนธร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๗ เด็กหญิงปญญาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๘ เด็กหญิงพัชริดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๘๕

นบ ๒๔๑๖๓/๒๓๙๙ เด็กหญิงนัดดาทิพย์

นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๔

เด็กหญิงณิชนันท์
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กหญิงพีรญา
เด็กหญิงปภาวริณ
เด็กชายพูนสุข

นามสกุล
สร้อยพฤกษ์
คงเรือง
มีมากบาง
ดีสวัสดิ์
อภิรักษืเล้าสกุล
สุขใย
โพธิพญา
รักษาพล
รักความซื่อ
บริรักษ์
บุษยรัตน์
สังผัน
ตันชนะประดิษฐ์
จอนเจนกล้า
แก้วมุกดา
มีพร้อม
แก้วภักดี
วิเศษรจนา
โพธิ์ทอง
อุดมรัตน์
พิมพรมมา
พุฒหอม
บุญเที่ยง
ปาละแดน
สุวรรณะ
สุขเกษม
กระเวนกิจ
อ่วมนากระ
โตนาม
นาประกอบ
โตเมศร์
ทิมอ่อง
แก้วศรี
ผ่านสุวรรณ
เผ่ากันหา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๕

เด็กชายภูริ
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายกิตติธรา
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงศิริมาศ
เด็กชายอติคุณ
เด็กหญิงศลิษา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงกิติญา
เด็กชายอันดานันท์
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายรวิภาส
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายสราวุทธ
เด็กหญิงพัชรินทร์
นายน้อย
เด็กชายกรรติวุฒิ
เด็กหญิงศิริณุภา
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงจิตรลดา
เด็กชายสุขสันต์
เด็กหญิงรินดา
เด็กชายภัทระ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๒๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๓๙

นามสกุล

สีจูมพล
สมสกุล
กันเขียว
บัวงาม
สนใจ
ชนะพล
โตนาม
อินทร์แก้ว
ประดับเพชร์
บุตตะวงศ์
โอสถ
คงเกินทุน
ภู่น้อย
ขันแก้ว
ชามัท
นามวงษ์
พิทักษ์ทา
แก้วศรี
โพธิ์ทอง
กาสังข์
สมท่า
ทรัพย์คต
เขียวมา
บุญฉลวย
หลงนวล
ทองประดับ
ไชยวงษ์
เพ็งนำคำ
บุญวิเศษ
จงจิตร
สามคุ้มซาง
รุม
อารีย์เอื้อ
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กองทรัพย์
เด็กหญิงกมลวรรณ อุตราภาศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม

๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม

๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) วัดเอนกดิษฐาราม
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสามแยกบางคูลัด
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสามแยกบางคูลัด

๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสามแยกบางคูลัด
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามแยกบางคูลัด

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)

วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดพระเงิน
วัดพระเงิน
วัดพระเงิน
วัดพระเงิน
วัดพระเงิน
วัดพระเงิน
วัดพระเงิน
วัดพระเงิน
วัดพระเงิน
วัดพระเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๐

เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงคัชชา
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กหญิงมณีรัตน์

นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๓

นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๔ เด็กหญิงพิมพกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๗

เด็กชายทรงธรรม
เด็กหญิงชบาทิพย์
เด็กหญิงกัลยรัตน์

นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๘ เด็กหญิงศิหรัญยกูล

เด็กชายภัตธร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๐ เด็กชายธันวา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๑ เด็กหญิงสุนิทรา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๒ เด็กหญิงรพิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๓ เด็กหญิงอัญชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๔ เด็กชายมาโนช
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๕ เด็กชายปยะพงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๖ เด็กชายวรเทพ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๗ เด็กชายจีรภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๘ เด็กชายกิตติวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๕๙ เด็กชายสุทธิรักษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๔๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๐ เด็กหญิงปภาวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๒

เด็กหญิงบัวชมพู
เด็กหญิงรชตะวัลศ์

นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๓ เด็กหญิงจันทราภรณ์

เด็กหญิงไอนริน
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๕ เด็กหญิงปยะมาศ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๖ เด็กหญิงเกวลิน
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๗ เด็กชายจีรศักดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๘ เด็กหญิงปยฉัตร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๙ เด็กชายบุญมาก
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๐ เด็กชายวราพงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๑ เด็กชายเวทิศ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๒ เด็กหญิงอทิตยา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๓ เด็กหญิงกันณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๔ เด็กหญิงสุกัญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๖๔

นามสกุล

พรมโพธิ์
จันทนา
จันทร์สีทา
นาสถิตย์
พลศรี
ชำนาญมะเริง
ทาแก้ว
สายรัตน์
กาละศรี
แก้วสกุล
นระมั่ง
พนัส
นวลผ่อง
กองทรัพย์
กองทรัพย์
ขวัญศิริ
โรจน์สุรสวัสดิ์
ทิมสอน
เศษวิภักดิ์
ทองนุ่ม
ขานจ้าน
สุขสมบูรณ์
หีบเพชร
ขำสา
แซ่จำว
แสงคำ
เสาวลัย
ทิมสอน
พวงอินทร์
นัดแสงวงศ์
เรืองหิรัญ
แหวนนาม
พุ่มพวง
โกจนาม
ปานคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) วัดพระเงิน

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) วัดพระเงิน
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) วัดพระเงิน
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) วัดพระเงิน
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) วัดพระเงิน
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) วัดพระเงิน

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) วัดพระเงิน
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) วัดพระเงิน
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์

๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) วัดศรีราษฎร์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๑๑๒
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๗๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๔๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงมิ่งกมล รอดอำไพ
เด็กหญิงนิลพัชร์ ลินไทร
เด็กชายภาคิน เสริมพล
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วพวงศรี
เด็กชายชวัลรัฐณ์ เถื่อนใย
เด็กชายเปา
แสงมาก
นายปลิว
แสงมาก
เด็กชายณัฐนันท์ เชิดเพ็ชรัตน์
เด็กชายอนุชา
พรหมเผือก
เด็กหญิงพรรณษา ดิษฐ์เล็ก
เด็กหญิงปรียาภรณ์ อินกับจันทร์
เด็กหญิงจุฑามาศ มีมากบาง
เด็กหญิงประกายรัตน์ ทรัพย์พญา
เด็กหญิงชื่น
น้อย
เด็กหญิงมณีเนตร ทองสม
เด็กหญิงสุข
คำน้อย
เด็กหญิงญานิศา ใจกล้า
เด็กหญิงวิวิศนา หาชิต
เด็กชายณนน
แก้วแพทย์
เด็กชายชนะชัย หาสุข
เด็กชายวุฒิชัย เหลืองอร่าม
เด็กชายกิตติภูมิ องอาจ
เด็กชายสุรริศ
สุขสุด
เด็กหญิงเปรมสินี ม่วงลี
เด็กหญิงกมลรัตน์ กุลทอง
เด็กหญิงวันวิสา ปนแก้ว
เด็กหญิงอัญชุลี อร่ามศรี
เด็กชายธานัทพล มาประจวบ
เด็กชายนเรนทร์ พรหมอินทร์
เด็กชายนฤนาท เนตร์จุ้ย
เด็กหญิงเอวิตา ทาพวง
เด็กหญิงพรทิพา ผลยะวา
เด็กหญิงรัดดาพร น้อยจุ้ย
เด็กชายชานนท์ ลุงสาม
เด็กชายอาทร
ฉำจิตรชื่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก

๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) วัดต้นเชือก
๑๕/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายพชร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๑ เด็กชายนันทพงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๒ เด็กชายธนาวินท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๓ เด็กหญิงพัชรภร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๔ เด็กชายจักรพรรดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๕ เด็กชายธันวา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๖ เด็กชายอดิเทพ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๗ เด็กชายจักรพงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๘ เด็กชายธนดล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๙ เด็กชายอิทธิพล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๐ เด็กชายกิติชาติ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๑ เด็กหญิงจิดาภา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๒ เด็กหญิงพัชราพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๓ เด็กหญิงพิมพ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๔ เด็กชายธนโชติ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๕ เด็กชายโตมร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๖ เด็กชายณัฐพล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๗ เด็กชายธีรพงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๘ เด็กชายจอน์สันต์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๒๙ เด็กชายไพโรจน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๐ เด็กหญิงนลินทิพย์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๑ เด็กชายอานนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๒ เด็กหญิงสุมิตรา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๓ เด็กชายวิศนุ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๑๐

นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๔ เด็กชายเพชรชรัตน์

เด็กหญิงธิญาดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๖ เด็กชายจิรายุ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๗ เด็กหญิงนำฝน
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๘ เด็กหญิงวาริสา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๙ เด็กหญิงวีรยา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๐ เด็กชายสุขประวัติ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๑ เด็กหญิงพีชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๒ เด็กหญิงสุดารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๓ เด็กชายณัชนนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๔ เด็กชายชยธร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๓๕

นามสกุล
อ่อนผา
เคยทำ
สังเวียน
สุ่มสวย
เนียมภู
จันทร์แท้
อัจฉริยะประดิษฐ์
ยี่กุ่ม
พุ่มพวง
สายธิไชย
เจริญดี
พรจานใหม่
เพียรชัย
เพ็ญจันทร์เจ้า
เทพทอง
เรืองรัมย์
ถาวรวงศ์
ขุขันธ์
โห้โก๋
กระต่ายเทศ
ชุมพล
กร
นาเพชร
อยู่ตาด
แก่นแก้ว
คำทอง
ฉำผล
พัสตรานนท์
พิมพ์เสนา
พ่วงขวัญ
สุขสมัย
เสนาอินทร์
ทีเปา
พูลกำลัง
วิเศษศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๓ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๕

เด็กหญิงภัทรลภา
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงวริสา
เด็กชายพีระพงษ์
เด็กหญิงโสภิดา

นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๔๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๐ เด็กหญิงณัฐจรานันท์

เด็กชายพีรภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๒ เด็กชายประยงค์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๓ เด็กหญิงเจนจิรา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๔ เด็กชายอิฐสระ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๕ เด็กหญิงกาญจนา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๖ เด็กชายพีรภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๗ เด็กหญิงกมลกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๘ เด็กหญิงรัตนาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๙ เด็กชายคนานนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๐ เด็กหญิงรุ่งตะวัน
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๑ เด็กชายกฤตเมธ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๒ เด็กชายพิพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๓ เด็กชายคมไผ่
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๔ เด็กชายจีระภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๕ เด็กชายศิวนาถ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๖ เด็กหญิงพรธนิตย์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๗ เด็กชายกฤษนคร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๘ เด็กชายฎรินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๖๙ เด็กชายอนุวิทย์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๐ เด็กชายพีระพงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๑ เด็กชายสีหราช
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๒ เด็กชายตรัยคุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๓ เด็กชายพงศกร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๔ เด็กชายวีระภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๕ เด็กชายวชิรวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๖ เด็กชายธีรภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๗ เด็กชายยุทธพิชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๘ เด็กชายกิตตินันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๗๙ เด็กหญิงธีรดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๕๑

นามสกุล
ทองภาพ
จีนสกุล
กาวีเชื้อ
จันทะสิงห์
แสนพลเมือง
ยศเจริญ
ปรากฏผล
สิงห์แก้ว
พรมมา
แก้วยา
ชุมชะ
อภิบาลบรรจง
จันทนา
เกษนอก
ดาบชัย
โคตรฉวะ
มานะ
ปรากฏผล
หวังผล
นาพรม
อ่อนอัฐ
รุ่งรางแสง
ชุมชะ
สุริยกมล
ภู่พันธ์
วิลัยปาน
วรรณลพ
บุญเกตุ
สีทาเผือก
หวานลำ
แก้วยุพา
ข่าขันมะลิ
สีแก่บ้าน
ถิตย์สมบูรณ์
นิลสุวรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๔ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๐ เด็กหญิงทองนพัชร์

เด็กหญิงปใหม่
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๒ เด็กหญิงไพลิน
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๓ เด็กหญิงทยิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๔ เด็กหญิงปรารถนา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๕ เด็กหญิงรจนวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๖ เด็กหญิงศลินญา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๗ เด็กหญิงกุลธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๘ เด็กหญิงชนินญา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๙ เด็กหญิงเจนจิรา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๐ เด็กหญิงจุฑาทิพย์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๘๑

นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๑ เด็กหญิงพลอยปภัสร์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๕๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๘

เด็กหญิงณิชาพร
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายภูดิส
เด็กชายกฤษติกุล
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายกมลดล
เด็กชายวรพัฒน์
เด็กชายนพฤทธิ์
เด็กชายอาทิกรณ์
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงวีรกานต์
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงหนึ่งญาดา
เด็กหญิงอรวรรณ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๐๙ เด็กหญิงกนกวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๔

เด็กหญิงพัชริญา
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กหญิงชนมน
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์
เด็กหญิงวิภาพร

นามสกุล
เฮงศิริสินสกุล
ตาดอยู่
อินจัน
แก้วชิน
น้อยเภา
มั่นเกิด
เสาวรส
ใหญ่สมพงษ์
สมพงษ์
วนาลาภบวร
บุญกวย
น้อยมณี
แสงพิทักษ์
ใหญ่ลำยอง
เหลืองรัตน์พัฒนา
รุ่งสว่าง
อินนอก
หรดี
บุญชมภู
สังข์เงิน
อินอำภา
บุตรโท
ชัยโยธา
สังขละเจดีย์ชัย
คล้ายสำเนียง
สาธร
ศรีสัมพันธ์
ทองคำ
จุ้ยนวล
จัตุรัตน์
ถวิลรักษ์
ลีลารังสี
นิภานนท์
สมใจวงษ์
วงศ์คำจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๕

เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายทีปรกร
เด็กชายกรธวัช
เด็กชายพรหมลิขิต
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายเพทาย
เด็กชายธีรวิชธนิน
เด็กชายปญญาวุธ
เด็กชายณัฐพัชร
เด็กชายพลพล

อินสว่าง
ธนปญญาตระกูล
อำนวยโภชน์
แซ่เหลียว
เพิ่มเขตต์การณ์
ชูเกษม
ธนิกโชคธนัยอธิ
สาพันธ์
ชื่นอารมย์
ภูพันนา
บุสดี
บุญอยู่
อุตมานันท์
คล้ายสำเนียง
ลีไธสง
รังสิโย
บุราคำ
ประเสริฐศรี
วิชาดี
ขันธ์เงิน
ภาษิต
วิหวา
แสวงวงค์
นวลนุ่น
จริตคช
วงศ์วิสิฐตระกูล
จันทศิลา
กมลวิบูลย์
คนเพียร
เต็งสกุล
สิริวรรธนะ
ชีกว้าง
ช่วงสำโรง
พวงลำเจียก
ประเสริฐกิจ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๔

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๕ เด็กชายกฤษดาการ

เด็กชายเพชรชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๗ เด็กชายอภิภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๘ เด็กหญิงอภิญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๙ เด็กหญิงชนชล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๐ เด็กหญิงมินตรา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๑ เด็กหญิงศศินันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๒ เด็กหญิงวิรงรอง
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๓ เด็กหญิงณัฐวิภา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๔ เด็กหญิงกชพรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๕ เด็กหญิงอิสรีย์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๖ เด็กหญิงนิธิวดี
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๒๖

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๗ เด็กหญิงแพรวพิฌา

เด็กหญิงนภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๙ เด็กหญิงศุฑารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๐ เด็กหญิงนรินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๑ เด็กหญิงอาร์นิษรา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๓๘

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๒ เด็กหญิงณัฐกาญจน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๔๙

เด็กหญิงชญานันท์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายชยุตพล
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายจิรเมธ
เด็กชายสิทธิพร
เด็กชายธนโชค

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๑๑๒
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๐

เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงนันธิชา
เด็กหญิงนิชกานต์
เด็กหญิงฐิตารีย์
เด็กชายปยพงษ์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสมภพ
เด็กชายจักรธร
เด็กชายอนิวัตติ์

เฟองฟุง
คงทรัพย์
เต็มรัก
เถื่อนเหลือ
เรืองเดช
สอนมั่ง
พิมพ์สอน
พันชู
ขอเพ็ชรกลาง
อัมพรชัชวาล
บรรจง
ทิมคร
เปยมสอาด
สุนทรเลิศรัตน์
พรมมา
แซ่ก๊วย
พิมพ์ตะคลอง
แสงเงิน
กั้วมาลา
คือสันเทียะ
ปติสุข
บรรลือสระน้อย
แปลพันธ์
พุกละออ
พุทธา
กองแสง
วงค์ณะศรี
มณีภาค
ภู่บุบผา
สอนมั่ง
โพธิ์ลา
ศรีพูนภักตร์
อ่อนสำโรง
แช่มเมือง
หนูเปย

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๘

เด็กชายธนกฤต
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๐ เด็กชายจิรภาส
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๑ เด็กชายจุติโชติ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๒ เด็กชายนพดล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๓ เด็กชายศุภวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๔ เด็กชายพีรวัส
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๕ เด็กชายณัฐภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๖ เด็กชายอัครพล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๗ เด็กชายฐิติกร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๘ เด็กหญิงธัญรดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๖๙ เด็กหญิงศุภารมย์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๐ เด็กหญิงอภิญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๑ เด็กหญิงศิริวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๒ เด็กหญิงลดาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๓ เด็กหญิงวรัญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๔ เด็กหญิงกาญจ์สิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๕ เด็กหญิงจิราภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๖ เด็กชายธีระพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๗ เด็กชายสรวิศ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๘ เด็กชายอนนต์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๕๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๗๙ เด็กหญิงนัฏสินีนันท์

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๔

เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายณฐพฤฒ
เด็กชายนฤเศรษฐ์
เด็กหญิงสายสมอน
เด็กชายณัฐกิตติ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
๑๑/๐๘/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๗ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๕

เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายเธียรวิชญ์
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายพลลภัฐ
เด็กชายกวินท์
เด็กชายอนุชา
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายพัชรดนัย
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงเมษา
เด็กหญิงอทิตยา
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน
เด็กหญิงปรวรรณ
เด็กหญิงกชนิภา
เด็กหญิงปภานัฐ
เด็กหญิงจิตรานุช
เด็กชายกุลวัชร
เด็กชายธาริต
เด็กชายกมลภู
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายวโรดม
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายอนุพงค์
เด็กชายเก๊ะ
เด็กชายนวพล
เด็กชายศิรภัส
เด็กชายพรหมมาศ
เด็กหญิงนิสามณี
เด็กหญิงปุณิกา
เด็กหญิงจิรัชยา

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๖๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๑๙

นามสกุล
คงเพชร
เสาวสิงห์
สามกองงาม
ศรีวิลัย
ศรีโสภาพร
บางเหลือม
ศรีอินทร์
อุเซ็ง
จันทร์สองสี
ตอรบรัมย์
พงษ์สระพัง
ขวัญเรือน
แสงสุ่ม
จำปเรือง
เอมโอชะ
พื้นแสน
เผือกสีอ่อน
ศักดิ์คำ
ฤทธิ์บำรุง
ธรรมกิจ
ศาสตร์นราธร
ภาวงค์
นิลสุวรรณ
นพทอง
ดิสสร
แพงมาก
พลชัย
นพวัฒน์
เจริญดี
คุ้มเณร
รัดคุ่ย
ฉิมแสง
สารศิริ
ชัยคล้ายสาย
ภู่พูลทรัพย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๕/๑๒/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๗/๐๒/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๙/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๒/๑๐/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๙/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๔/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๙/๑๑/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๒/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๙/๑๒/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๖/๐๙/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๕/๑๑/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๓/๐๙/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๗/๐๗/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๖/๐๖/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๒/๐๗/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๓๐/๐๗/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๗/๐๘/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๓/๑๑/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๒/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๐/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๗/๐๖/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๘/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๕/๐๘/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๕/๐๗/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๓/๐๙/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๘ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๐

เด็กหญิงตรีดาว
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงเรยา

นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๓

นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๔ เด็กหญิงพิมพ์ญาภัส
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๖

เด็กชายชนาธิป
เด็กชายมนัสวิน

นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๗ เด็กหญิงพลอยยินดี
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๒๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๓๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๔๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๔

เด็กหญิงชัญญาภัค
เด็กชายณัฏฐวี
เด็กชายปรเมศร์
เด็กชายศรายุธ
เด็กชายปุณญธร
เด็กชายกันต์
เด็กชายชัชวินทร์
เด็กชายณัฏฐกิตติ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรกานต์
เด็กชายนิติธร
เด็กชายศรัณย์ภัทร
เด็กชายณพวิทย์
เด็กชายปติ
เด็กชายกันติทัต
เด็กชายอัคคเดช
เด็กชายประเสริฐ
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กหญิงญานิศา
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงโชคนภา
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายณัฐรัตน์
เด็กหญิงอัลิปรียา
เด็กหญิงอลิสา

นามสกุล
ไชยโกฏิ
รอดวิลัย
พานิชชานุรักษ์
โอฬารเดชาศิริ
โทเพชร
ชัยยาราช
พุทธา
ขจรเดชกูล
ศักดิ์วัฒนกุล
เงินชัยโรจน์
วิเศษศิริลักษณ์
แก้วเขียว
สังข์ผัน
กันต์โฉม
นุตาคม
ขุนทอง
เกษรแย้ม
ภู่เหมือน
รายณะสุข
สุนทรวรวิทย์
สานนท์
พุฒเมือง
พุ่มแก้ว
ทองนามาบ
แซ่ต้ัง
แก้วกาหลง
กมลแมน
จันทร์เปง
นิลรพีเกียรติ
แก้วเขียว
พจนาสาธร
สำราญสุข
ทรงครักษ์
ดีภา
สาระรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๘/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๗/๐๒/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๑/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๒/๐๗/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๕/๐๓/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๒/๐๖/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๗/๐๖/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๗/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๕/๐๒/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๙/๐๖/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๙/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๓/๐๘/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๓๐/๑๒/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๖/๐๖/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๘/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๓๑/๐๘/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๘/๐๘/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๐/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๘/๐๖/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๘/๐๘/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๕/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๕/๐๙/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๑/๐๖/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๓/๐๘/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๒/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๐/๑๑/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๕/๐๗/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๙/๑๒/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๕

เด็กหญิงกวินตรา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธิติ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงดวงมณี

สิงห์ลอ
บุญฤกษ์
วงศ์เยาวรัตน์
มาอ่อง
โกมลลิขิตกุล
รณรงค์
อารยสุข
ทรัพย์ประเสริฐ
สีมงคลรัตน์
ชุนใช้
ทาษาวิโรจน์
เอี่ยมอาจ
แก้วศรี
สิริบุญพาณิชย์
กาญจนจุลจิตร
ภูษณะมงคล
รสโกสุม
เยาวเรศ
คามะวัน
กาญจนปน
กิตติวานิช
ประสพรัตนสุข
บูรณสันติ
เบญจภาดี
เอี่ยมละออ
ม่วงทอง
พรคติโชติ
หัวใจเพชร
แก้วกูล
สิงสถิต
หลำเนียม
แสงสว่าง
เจริญทรัพยานนท์
มณีนิล
แสงสุ่ม

๐๖/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๕/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๗/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๕/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๔/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๕/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๓/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๙/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๑/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๑/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๓/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๕/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๕๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๐ เด็กหญิงกฤตชญาภา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๔

เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงสมิตรา
เด็กหญิงบุญญิศา

นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๕ เด็กหญิงนันท์ชญาน์

เด็กชายนัทธพงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๗ เด็กชายนิติรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๘ เด็กชายชัยวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๙ เด็กหญิงนันทชพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๐ เด็กหญิงศิราพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๑ เด็กหญิงพุทธาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๒ เด็กหญิงกีรติกา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๓ เด็กหญิงชุติกาญน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๔ เด็กชายณัฐกรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๕ เด็กชายธนกฤติ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๖ เด็กชายธนานนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๗ เด็กชายปณณวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๘ เด็กชายสุธรรม
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๗๙ เด็กหญิงสุณิชชา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๐ เด็กหญิงพจณิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๑ เด็กชายโชติภณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๒ เด็กหญิงสุธารส
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๓ เด็กชายวรวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๔ เด็กหญิงอุมาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๕ เด็กหญิงปยวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๖ เด็กชายธนะกิต
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๗ เด็กหญิงปุญรวิภา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๘ เด็กหญิงกมลรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๘๙ เด็กชายวรกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๖๖

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง)

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง)

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๐ / ๑๑๒
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ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๐

เด็กชายธนชิต
เด็กชายวีรวุฒิ
เด็กหญิงอโรญา
เด็กหญิงอมฤตา
เด็กชายคมสัน
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงกัญชพร
เด็กชายสุทธินันท์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงศิริกานดา
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงวศินี
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงเพชรรดา
เด็กหญิงสวรส
เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กหญิงปรียาพร
เด็กหญิงปารวี
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายพิษณุพงษ์
เด็กชายณฐกร
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายสรวิชณ์
เด็กชายพัชร
เด็กหญิงนรีกุล
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงมณีรินทร์
เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายสืบสกุล

นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๗๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๔

นามสกุล

แสงสว่าง
จันทร์กรอง
บ่อคุ้ม
สาคร
นำทรง
ตันบุญเพิ่ม
ต้นโพธิ์
บัวทอง
แย้มเที่ยง
นทีทอง
ไกรพูล
เนียมสุข
พรมดีมิต
ทองคำ
ประสานเนตร
อินอ่อน
กลับกลาง
บัวฟก
ชูมาก
วรบุตร
ศรีเชียงพิมพ์
ด้วงธิวงศ์
สุดธูป
อิ่มมาก
โชคธนะพิสิฐ
รัตนโชติธนกุล
ธาตุชัย
แซ่ล่ิม
ชันครบุรี
ตะโบะ
ศรีฟา
คงเจริญ
ละมั่งทอง
สิทธิขุนทด
เด็กหญิงกมลพรรณ พึ่งนำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๑ / ๑๑๒
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เด็กหญิงทักษิณา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๖ เด็กหญิงเกศริน
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๗ เด็กชายกรวิวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๘ เด็กชายศรัณย์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๙ เด็กชายกัณต์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๐ เด็กหญิงอรพินท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๑ เด็กหญิงวรกมล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๒ เด็กชายธนชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๓ เด็กหญิงเยาวภา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๔ เด็กหญิงณิชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๒๕

นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๕ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๗

เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงพรพรรณ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๘ เด็กหญิงฉัตรนิชานันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๓๙

เด็กหญิงรังสินี

นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๐ เด็กชายนนทวรรธน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๕

เด็กหญิงมาริญา
เด็กชายศราวุธ
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กหญิงนงลักษ์
เด็กหญิงลดาวรรณ์

นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๖ เด็กหญิงปภาวรินทร์

เด็กหญิงณัฐพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๘ เด็กหญิงเนตรภา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๙ เด็กหญิงพัชรพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๐ เด็กชายสิรภพ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๑ เด็กหญิงรสิกา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๒ เด็กหญิงกรวิภา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๓ เด็กชายทัตดนัย
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๔ เด็กหญิงสุพรรษา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๕ เด็กหญิงอรอนงค์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๖ เด็กชายอัฏฐพล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๗ เด็กหญิงสิริมา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๘ เด็กหญิงณัฐวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๕๙ เด็กหญิงฐิติมา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๔๗

นามสกุล
เกกสูงเนิน
ยิ้มย่อง
กานต์รวีวรรณ
ยาตาแสง
ปานอุทัย
แซ่กอ
กลสัตยสมิต
คำหอม
ลบสูงเนิน
กำจัดโรค
ยิ้มพลายสินธุ์
วิเชียร
สีเหมือน
พันสอน
ชูเลิศ
เกตสมบัติ
สายรวมญาติ
สุพรรณคง
เหลืองช่างทอง
ทรงเทพ
ไปเหนือ
สร้อยดี
นกรอด
หันนุภาพ
ฟกหอม
แสนคำ
วงศ์งาม
พนารักษ์
ชื่นแพ
ต่ายใหญ่เที่ยง
พลแสน
สดภิบาล
น้อยเหนื่อย
สุนทรวัฒน์
ทวีเลิศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) วัดไทรใหญ่
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสโมสร
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสโมสร

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสโมสร
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสโมสร
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสโมสร
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสโมสร
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสโมสร

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสโมสร
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

วัดไทรใหญ่
วัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี
วัดปลายคลองขุนศรี
วัดสโมสร
วัดสโมสร
วัดสโมสร
วัดสโมสร
วัดสโมสร
วัดสโมสร
วัดสโมสร
วัดสโมสร
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๒ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๐

เด็กชายธนดล
เด็กชายปุณยวีร์
เด็กชายพิษณุ
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงสุธิสา
เด็กหญิงภารดี
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายณัฐ
เด็กชายกิตติศักดิ์

นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๘

เด็กชายวชิรวิทย์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๐ เด็กชายธนานันต์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๑ เด็กชายนนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๒ เด็กชายนนทกร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๓ เด็กหญิงมุฑิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๔ เด็กชายธีรภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๕ เด็กชายอภิรักษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๖ เด็กชายสมชาย
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๗ เด็กชายธนภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๘ เด็กชายธนวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๗๙ เด็กชายธด
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๐ เด็กชายวรรณกิจ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๑ เด็กหญิงกชพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๒ เด็กหญิงชนกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๓ เด็กหญิงภัทราวดี
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๔ เด็กหญิงณัฐชยา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๕ เด็กหญิงจันสุดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๖๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๖ เด็กหญิงคัมภีรพรรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๘

เด็กหญิงณัฐรดา
เด็กชายนครินทร์

นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๘๙ เด็กหญิงสุพรรณษา

นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๔

เด็กหญิงปรีด์รติ
เด็กหญิงกรณิกา
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายกนกพล
เด็กชายกุลพิพัฒน์

นามสกุล
แสงสุวรรณ์
นนทะแสง
เขตสถาน
เสกรัมย์
พรรคพล
ตานำ
พลเดชา
บุญทรัพย์
ติระการ
สระแก้ว
แท่งทอง
วัดสะมาญ
ลือยาม
จำวงษ์
ยังแปน
มีษา
ตาแก้ว
อุ่นเรือน
ไข่สุก
ตาหม้อ
นาลาด
ขุนสันเทียะ
นนทะแสง
สอดห่วง
แววเพ็ชร
คล้ายสา
เกิดขมิ้น
อ้นบุญมี
การัมย์
นรจีน
เขม่นดี
สังมีแสง
เนตรนิยม
แปนอุดม
คงคารัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดคลองขุนศรี
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๓ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๖

ชื่อ
เด็กชายชาญชัย
เด็กชายภาคภูมิ

นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๗ เด็กหญิงพิณพานเงิน
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๘๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๘

เด็กหญิงกมนณพ
เด็กชายชัยภัทร
เด็กหญิงนันทวัล
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายภรณภัทร
เด็กหญิงปทมาพร
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายหิรัญ
เด็กชายเกียรติศักดิ์

เด็กหญิงชญานี
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๐ เด็กชายชินกร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๑ เด็กชายธนา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๒ เด็กชายวัชรพงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๓ เด็กชายภัทรกร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๔ เด็กชายพงศกร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๕ เด็กหญิงพิมพ์สุภา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๖ เด็กชายสิทธิพล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๐๙

นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๗ เด็กชายนันทนาการ

เด็กชายทินภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๙ เด็กชายพีระพฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๐ เด็กหญิงทักษอร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๑ เด็กหญิงนันทิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๒ เด็กชายพงษ์ศักดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๓ เด็กหญิงขวัญนรี
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๔ เด็กหญิงสุขฤทัย
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๕ เด็กหญิงจิราภา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๖ เด็กหญิงขวัญจิรา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๗ เด็กชายกิติโรจน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๘ เด็กชายสรวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๒๙ เด็กหญิงพิชชาภา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๑๘

นามสกุล
วัตอักษร
ศรีท้วม
ชัยวัฒน์
เลี้ยงรักษา
กุลกิตติโกวิท
แซ่ต้ัง
พุ่มสวัสดิ์
เปยมทรัพย์
แสงเผือก
ช้างสมุทร
โฉมแดง
โพธิ์อยู่
เจริญวัฒนะพานิช
ภิรมย์โต
ดีย่ิง
ฮวดศรี
นาคทั่ง
พากเพียร
ลานทอง
เสือดี
คนคล่อง
อินทร์ปญญา
สูติบัติ
เชื้อคำฮด
จันทร์หอม
เพชรงาม
โฉมศรี
สุขวิบูลย์
รักยอย
รอดถนอม
สียางนอก
มากนัก
ประวัติดี
ลานทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๑๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๔ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงจาม
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๑ เด็กชายวิระพันธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๒ เด็กหญิงรุ่งนภา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๓ เด็กชายธนวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๔ เด็กชายพฤกษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๕ เด็กชายนพัตธร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๖ เด็กชายวรวิทย์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๗ เด็กชายวันฉัตร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๘ เด็กชายโชคดี
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๙ เด็กชายเพชรกล้า
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๐ เด็กชายศิริพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๑ เด็กชายธาราวรรษ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๒ เด็กหญิงเหมือนฝน
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๓ เด็กหญิงเอมฤทัย
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๔ เด็กหญิงลักขณา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๓๐

นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๕ เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กชายธีรเทพ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๗ เด็กชายวรภาส
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๘ เด็กหญิงประภาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๙ เด็กหญิงกิรติ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๐ เด็กหญิงเพ็ญฐิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๑ เด็กหญิงอุษา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๒ เด็กหญิงพิชาดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๓ เด็กหญิงจณิสตา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๔ เด็กหญิงศวรรยา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๕ เด็กหญิงภัทรธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๔๖

นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๖ เด็กหญิงอนัญลักษณ์

เด็กชายจิรายุ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๘ เด็กชายธันวา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๙ เด็กชายพฤฒพงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๐ เด็กชายแทนคุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๑ เด็กชายวรุตม์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๒ เด็กชายชลนที
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๓ เด็กชายพิชุตม์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๔ เด็กชายชัยยากร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๕๗

นามสกุล
รักยอย
จะสือ
ด้วงต่าย
วรรณศิริ
ชัยทรัพย์
บุญหลง
เฉลิมบุญ
สิงห์แพ
ดวงประทุม
เพ็งชัย
ออคเดนท์
บุญประสม
คนตรง
รอดสี
จาดเกิด
พวาผล
จั่นสำรี
หนูเสริม
พายัพ
แสวงตน
จั่นเพ็ชร
จิตตรีทรง
พิริยุตะมา
รุ่งโรจน์
คนการ
รัสมี
รักมะณี
คลังพหล
พิมพ์ทอง
พ่วงคง
บุญญพิชญกิจ
บุญถูก
แก้วเกิด
สายะนันท์
ประคองสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)

๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๕ / ๑๑๒
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายณัฐพงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๖ เด็กชายวาทิตย์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๗ เด็กชายณรงกรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๘ เด็กหญิงเจนจิรา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๙ เด็กหญิงจันทร์ฉาย
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๐ เด็กหญิงณัฐกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๑ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๒ เด็กหญิงปยะดา
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๓ เด็กหญิงกนกพร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๔ เด็กหญิงกีรตินันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๕ เด็กหญิงกัญดาริน
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๖ เด็กหญิงฟารุ้ง
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๗ เด็กหญิงทิพรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๘ เด็กชายพรเทพ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๗๙ เด็กชายนนทกร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๐ เด็กชายเอกภพ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๑ เด็กหญิงพิชามญชุ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๒ เด็กหญิงลักษมี
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๓ เด็กชายชวกร
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๔ เด็กชายชยพล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๕ เด็กชายกันตพงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๖ เด็กชายนนปวิธท์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๗ เด็กหญิงนันท์นภัส
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๘ เด็กชายรัฐภูมิ
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๘๙ เด็กชายศิริชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๐ เด็กชายอนนต์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๑ เด็กหญิงพัชรินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๒ เด็กหญิงวาริณี
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๓ เด็กชายวัศพล
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๔ เด็กชายอานัส
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๖๕

นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๒๙๙๙

นามสกุล
สุขมงคล
ม่านทอง
บุญมาก
บุญอาด
เอกเขนก
รัตนกสิกร
โพธิ์เงิน
ภูผาลา
มั่นยืน
ราชสุภา
โรจน์รุ่ง
ภิรมย์สนธิ์

มีเย็น
วัฒนสุวรรณ
บุญผ่อง
สิงห์พวง
พึ่งอุดม
คเชนทร์ชาติ
นุ่มสุข
เสียงใส
แก่นใน
รื่นกลิ่น
คำหอม
เล็กทับ
ช่างเหล็ก
บุผาลา
พูนมั่น
ฤกษ์เย็น
ธนูสนธิ์
ควนเฮง
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สังขำ
เด็กชายอาณากร บุญมาเปรม
เด็กชายคุณากร ภาสองชั้น
เด็กชายชัชวาล บวรรัตนเมธี
เด็กหญิงเอกภพ จันทร์แตน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร) วัดคลองตาคล้าย
๒๕/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร) วัดคลองตาคล้าย
๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร) วัดคลองตาคล้าย

หมายเหตุ

๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร) วัดคลองตาคล้าย
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร) วัดคลองตาคล้าย
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร) วัดคลองตาคล้าย
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร) วัดคลองตาคล้าย
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร) วัดคลองตาคล้าย
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร) วัดคลองตาคล้าย
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร) วัดคลองตาคล้าย
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร) วัดคลองตาคล้าย
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร) วัดคลองตาคล้าย
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ (บัวเอีย่ มพิทยากร) วัดคลองตาคล้าย

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๖ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงณัฐวดี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๑ เด็กหญิงทิฆัมพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๒ เด็กหญิงรัชนีกร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๓ เด็กหญิงอรัญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๐

นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๔ เด็กหญิงอิสริยาภรณ์

เด็กชายรนวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๖ เด็กชายอิศเรศ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๕

นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๗ เด็กหญิงณัฐนันกาญจน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๗

เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายพรนภัทร
เด็กหญิงมุธิตา
เด็กหญิงสุมิตรตรา
เด็กชายกันตภณ
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายกรพัฒน์
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงภัทรวดี

นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๘ เด็กชายมงคลทิวัตถี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๘

เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายมโนรมย์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงสรัลพร
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงนิชิตา
เด็กชายนพเก้า
เด็กหญิงพิชดา
เด็กชายชนะศึก
เด็กหญิงปนัดดา

นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๒๙ เด็กหญิงศิริวณาลักษณ์

นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๔

เด็กชายอภินันท์
เด็กชายชาญเดชา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายธนพิพัฒน์
เด็กหญิงปยธิดา

นามสกุล
วจีสัจจะ
โต๊ะทอง
ธรรมษา
นิลแสง
ไฝสำฤทธิ์
ผึ้งผ่อง
เงินโพธิ์กลาง
อิ่มบุญสุ
ประเสริฐชาติ
ทรัพย์มาก
จีนใจบุญ
ใจปลื้ม
วิธีธรรม
จำปาทิพย์
ศรีแสง
ประสมลึก
บัวคำ
จำรูญศรี
มาหา
หวังเจริญ
อยู่สถิตย์
หงษ์ตระกูล
แก้วกิ่ง
พันธ์เสน
บุญโต
ยอดไธสง
ชาติศรี
หาญประโคน
พรมจักร์
เครือณรงค์
พิลาแดง
จัดสาริกิจ
ผิวแดง
แซ่เอี๊ยว
วงจั่นแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเพรางาย
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเพรางาย
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเพรางาย

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเพรางาย
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเพรางาย
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเพรางาย
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเพรางาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดไทรน้อย
วัดเพรางาย
วัดเพรางาย
วัดเพรางาย
วัดเพรางาย
วัดเพรางาย
วัดเพรางาย
วัดเพรางาย
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายจิรายุ
นพคุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๖ เด็กหญิงเกวลิน เรียบร้อย
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๗ เด็กหญิงพิมพ์พร จันทรี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๘ เด็กหญิงพรรณภัทร์ษา ลามอ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๙ เด็กชายวีรภาพ ลามอ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๐ เด็กชายเทพพิทักษ์ เส็งเล็ก
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๑ เด็กหญิงกรรณิการ์ สาสุวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๒ เด็กหญิงอัจฉรา บุญดี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๓ เด็กชายวุฒิพงศ์ แถวอุทุม
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๔ เด็กชายศิรภัสสร สมตน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๕ เด็กชายทักษกร พรมกอง
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๖ เด็กชายนรภัทร น้อยพูน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๗ เด็กชายวี
สีมะลี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๘ เด็กหญิงนันท์นภัส ผลตาล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๔๙ เด็กหญิงภัทราวดี ภู่พะเนียด
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๐ เด็กหญิงกัญญาภัค เตียวแก
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๑ เด็กหญิงดีไซน์
ศรศิลปฟา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๒ เด็กหญิงธิดารัตน์ หน้าไทยเจริญ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๓ เด็กชายวงศธร
ศรีสุกใส
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๔ เด็กหญิงทัศนีย์
ขำสา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๕ เด็กหญิงจันทนิภา ศรีสุข
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๖ เด็กหญิงธัญเรศ แย้มศรี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๗ เด็กหญิงพรรณภษา จอมคำสิงห์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๘ เด็กชายนิติภูมิ
อร่ามศรี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๕๙ เด็กชายนิติณัฎฐ์ อร่ามศรี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๐ เด็กชายณัฐกิตติ์ วาวศรี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๑ เด็กหญิงนันทิศา แสงสุ่ม
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๒ เด็กชายธวัชชัย มารศรี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๓ เด็กหญิงสุกัญญา ทองเกลียว
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๔ เด็กชายเจตนิพัทธ์ เนตรแสง
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๕ เด็กหญิงหทัยรัตน์ เพ็ชรเปยม
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๖ เด็กหญิงจารุวรรณ เย็นประโคน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๗ เด็กหญิงณัฐญาณี ศิริคู
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๘ เด็กหญิงชนันญธิดา จันพิลึก
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๖๙ เด็กหญิงณภัทร ภัชจุนโท
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๓๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเพรางาย
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเพรางาย

๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเพรางาย
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเพรางาย
วัดเพรางาย
วัดเพรางาย
วัดเสนีวงศ์
วัดเสนีวงศ์
วัดเสนีวงศ์
วัดเสนีวงศ์
วัดเสนีวงศ์
วัดเสนีวงศ์
วัดเสนีวงศ์
วัดเสนีวงศ์
วัดเสนีวงศ์
วัดเสนีวงศ์
วัดเสนีวงศ์
วัดเสนีวงศ์
วัดเสนีวงศ์
วัดเสนีวงศ์
วัดเสนีวงศ์
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๘ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๐

เด็กหญิงวงศธร
เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กชายไซอาร์
เด็กหญิงสิรนภา
เด็กหญิงกนกภร
เด็กหญิงกรกมล
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กชายชนาธิศ
เด็กชายชยางกูร
เด็กชายณัฐภาส
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายรัตนชาติ
เด็กชายสหสิทธิ์

นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๗๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๐๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๔

เด็กชายสุวิชชา
เด็กชายกฤติน
เด็กชายวรชัย
เด็กชายสหกรณ์
เด็กชายมณุเชษฐ์
เด็กชายณัฐรัฐ
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงชลนรี
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงธารารัตน์
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กหญิงนิยารัตน์
เด็กหญิงปุญญิสา
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงลลนา
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงอรพลิน
เด็กหญิงไอศิรา
เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงณัฏฐ์ณอร
เด็กหญิงธัญนุช

นามสกุล
แสงนวล
คงสุข
สำอางศรี
มโนวชิรสรรค์
บางหลวง
ประเปรียว
เทศนนท์
รักใคร่
ห่อมา
พรทรัพย์อนันต์
เถรี
สมพงษ์
ก้อนนิล
บุญโต
อุดมสันต์
นาคเอี่ยม
ดัดแจ่ม
แวววงศ์
วงศ์อารีย์
รอดเจริญ
นามสิมมา
ชูสว่าง
ศิลปกิจ
เอกจิตร
รัชชุศิริ
บุญชุ่ม
รสคง
คงแย้ม
จำรัสศรี
เอมโอฐ
ชาติทองสุข
บุญศรี
แรงฤทธิ์
ใจเสงี่ยม
แตงเจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดมะสง
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๙ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงฟาติมะฮ์ ขันธ์มุณี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๖ เด็กหญิงศศินิภา เหมือนด้วง
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๗ เด็กชายกฤษฎิห์ ิรัญ บังน่าน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๘ เด็กชายจิรเดช
พรมศรี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๙ เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปรีดากุล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๐ เด็กชายธนัส
วิไลลักษณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๑ เด็กชายกิตติธัช จินพละ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๒ เด็กชายพรพล
พันธุ์ศักดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๓ เด็กชายวสุวัตน์ สุขแก้ว
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๔ เด็กชายศิริพงศ์ วงษ์ศิลาทัย
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๕ เด็กชายสิรภพ
พรหมศร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๖ เด็กชายกฤษฎิ์คณิน อุดมโชคมหาศาล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๗ เด็กชายชวกรณ์ นำตระกูลวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๘ เด็กชายธัชธรรม์ เอี่ยมธนานนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๑๙ เด็กหญิงกัญญาภัค บรรจงราช
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๐ เด็กหญิงชญาภา ตันอนุกูล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๑ เด็กหญิงณิชชา
ท้ายเมือง
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๒ เด็กหญิงบัณฑิตา ไทยแท้
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๓ เด็กหญิงปุญญาภรณ์ รุ่งแก้ว
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๔ เด็กหญิงมัฑณี
ขวบสันเที๊ยะ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๕ เด็กหญิงภคพร
อินทสวัสดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๖ เด็กหญิงศิลปศุภา พุ่มพานทอง
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๗ เด็กหญิงสุณัฐนันทน์ หุตะเสวี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๘ เด็กหญิงอลิศรา ทิมะรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๒๙ เด็กหญิงชนัญชิดา ม่วงหวัง
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๐ เด็กหญิงนราวดี ไตรยวงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๑ เด็กหญิงนัฐพร
เฉียบสันเทียะ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๒ เด็กหญิงพิชา
พูลดำ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๓ เด็กหญิงศุภัชญา ไชยสุทธินันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๔ เด็กหญิงอรญา
ปราบพินาศ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๕ เด็กหญิงแพรวา วราศิลป
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๖ เด็กหญิงณิชนันทน์ ศรีแตง
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๗ เด็กชายญาณพงศ์ ทรัพย์ระเบียบ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๘ เด็กชายธีฑทัศน์ พรหมเกตุจันทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๓๙ เด็กชายนนทกานต์ ศรีเผ่าเอี่ยม
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๐๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

สังกัดวัด
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เด็กชายวัชรัศนิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๑ เด็กชายศุภากร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๒ เด็กชายสุภเวช
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๓ เด็กชายคณพศ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๔ เด็กชายณัฐติ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๕ เด็กชายพิสิฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๖ เด็กชายรัฐวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๗ เด็กชายเอกวัส
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๘ เด็กชายภูดิส
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๙ เด็กชายวิริทย์พล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๐ เด็กหญิงเกวลิน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๑ เด็กหญิงณัฐนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๒ เด็กหญิงมธุรดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๓ เด็กหญิงลลนา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๔ เด็กหญิงสุภัสสรา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๕ เด็กหญิงอภิชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๖ เด็กหญิงอภิชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๗ เด็กหญิงปุณยธร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๘ เด็กหญิงญาดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๕๙ เด็กหญิงภัทรมน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๐ เด็กหญิงมินตรา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๑ เด็กหญิงเมฑาริณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๒ เด็กหญิงสนธิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๔๐

นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๓ เด็กหญิงเฌอกาญจน์

เด็กชายธนันชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๕ เด็กชายธนาทร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๖ เด็กชายปาราเมศ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๗ เด็กชายรัชชานนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๘ เด็กชายวรัชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๙ เด็กชายทธินนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๐ เด็กชายภัทรพล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๑ เด็กชายกันต์กวี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๒ เด็กชายฉันทวิทย์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๓ เด็กชายธีรพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๔ เด็กหญิงทิพวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๖๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เจิ่งฤทธิ์
จิญกาญจน์
ธนากิจเวชเสถียร
ฟุงเฟอง
ดอกยี่สุ่น
ทองโต
พานทอง
กวมทรัพย์
สุภาพ
พูลสวัสดิ์

๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

ฤกษ์วารี
เรียนดารา
รัตนานุพงศ์
จานนอก
ผดุงศักดิ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

ขวัญรักษา
ปอมหลักทอง
สิตกรโกวิท
กุลกาญจนาชีวัน
เขียวฟก
จีนหลักร้อย
แสงเพ็ชร์
หนูแก้ว
คำศรี
ขวัญหวัง
อ่อนน้อม
จั่นขั้ว
เผ่าพยัคฆ์
เชิดชูวรรณ
วิชระโภชน์
ศิลาอุดม
พานิช
ศิริชีพชัยยันต์
รำไพ
โสชู

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
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นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๕ เด็กหญิงปติมาภรณ์

เด็กหญิงพรปวีณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๗ เด็กหญิงพัชรพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๘ เด็กหญิงพาขวัญ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๙ เด็กหญิงมณีรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๐ เด็กหญิงโมร่า
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๑ เด็กหญิงอภิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๒ เด็กหญิงอรณิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๓ เด็กหญิงณัฎฐนิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๔ เด็กหญิงณัฎฐากร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๕ เด็กหญิงณัฐชยา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๗๖

นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๖ เด็กหญิงปราณปริยา

เด็กหญิงปาริฉัตร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๘ เด็กหญิงลักขิกา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๙ เด็กหญิงพิชญาภา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๐ เด็กหญิงอริสรา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๑ เด็กหญิงอมราพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๒ เด็กหญิงพิชญาภา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๓ เด็กชายณฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๘๗

นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๔ เด็กชายนรินทร์ยุทธ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๑๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๐๙

เด็กชายพชรกรณ์
เด็กชายรฤกชล
เด็กชายศรัณย์
เด็กชายอชิระ
เด็กชายปรัตถกร
เด็กชายพิชุตม์
เด็กชายภัฎ
เด็กชายวรินทร
เด็กชายเตชธรรม
เด็กชายหฤษฎ์
เด็กหญิงเกศรา
เด็กหญิงชนัญชิตา
เด็กหญิงนภัสญาณ์
เด็กหญิงพรรษชล
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา

นามสกุล
สวนปาน
ศรีมันตะ
สนสิน
ชูจิตร์
มีสกุล
อับเดล มาเล็ค

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

หัสดินทร ณ อยุธยา ๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

สังข์รุ่ง
คล้อยนาม
ฉิมพาลี
พินทา
เพชรไข่
บัวอยู่
ชายะพันธุ์
พานิช
นิ่มอนงค์
จิตรอาษา
เหลือวิชา
สุติ
จินะสี
เปยมอัฑฒ์โชติ
ช้างพึ่ง
บรรลือหาญ
พงศ์โภชน์
ไชยชมภู
ชุมยอด
เอี่ยมใจ
โภชะเจริญ
มูลอาสา
เติมเพชร
ปทมะทิน
แก่นท้าว
ระงับภัย
สุขสันต์รุ่งเรือง
สวัสดี

๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๐

เด็กหญิงพิณนภัทร์
เด็กหญิงมณีมัญช์
เด็กหญิงสิรีธร
เด็กหญิงอชิตา
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงแพรพลอย
เด็กหญิงกีรัตยา
เด็กหญิงไปรยา
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงหริสสรา
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กชายกษิดิศ
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายชินาธิป
เด็กชายธณัฐดนย์
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายฟู ธุรกิจ
เด็กหญิงณัชชญา
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กหญิงธัญณิชา
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงปูริดา
เด็กหญิงรัฐสิริ
เด็กหญิงชมพูเนกข์
เด็กหญิงนันทัชพร
เด็กหญิงไพลิน
เด็กหญิงสาธนี
เด็กชายชวนันท์
เด็กชายธเนศ
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายณฤศภณ
เด็กชายอธิป
เด็กชายชวภณ

นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๒๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๓๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เปรมบุตร
ศรีสวัสดิ์
ยิ้มเนียม
เทศแดง
เพ็ชรไทย
ลิไธสงค์
คำจันทร์
ลิขิตอิทธิรักษ์
เปยมเจริญพร
คุณชื่น
ไอศุริยอมร
ศุขโข
โอริส
บุญวงค์
โมขศักดิ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

บุตรแพ
มีอ่อน
ปานแก้ว
ลาภาชาติ
เสริมบุญส่ง
บุญเปยม
เจือจันทึก
สุขขนาน
รัตนภัณฑ์พาณิชย์
วงศ์สวัสดิสกุล
พูลสวัสดิ์
กำเลิศทอง
ศิลปไพสนฑ์
ทิพยปญญา
คำสิงห์นอก
พลายมาศ
แหวนทอง
ขันธิมา
มูลมณี
ศุภวิรัชบัญชา

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๘/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

สังกัดวัด
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เลขที่

ชื่อ

เด็กชายต้นพงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๖ เด็กชายปญณิธิ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๗ เด็กชายวลัญช์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๘ เด็กหญิงณัฐธยาน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๙ เด็กหญิงวีรินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๐ เด็กหญิงณัชชา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๑ เด็กหญิงกัญชริญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๒ เด็กหญิงชณัฏฐกา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๓ เด็กหญิงทิพย์ธารา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๔ เด็กหญิงนาราภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๕ เด็กหญิงปยธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๖ เด็กหญิงพิชชาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๗ เด็กหญิงภัทราพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๘ เด็กหญิงวาสิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๕๙ เด็กหญิงศิโรธร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๐ เด็กชายชนินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๑ เด็กชายชินกฤต
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๒ เด็กชายพิชชานันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๓ เด็กชายลัญจกร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๔๕

นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๔ เด็กหญิงปุณณารมย์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๕

เด็กหญิงฐิติภัทร

นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๖ เด็กหญิงกัญญภัสสร์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๘

เด็กหญิงอัคริมา
เด็กชายนปพัชช์

นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๖๙ เด็กชายพรหมพิริยะ

นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๗๙

เด็กชายมงคล
เด็กชายศรัณฉัตร
เด็กชายชยางกูร
เด็กชายพิชญะ
เด็กหญิงดลพร
เด็กชายชัชฤทธิ์
เด็กหญิงดลชนก
เด็กหญิงพิมพ์ลดา
เด็กชายณชรต
เด็กชายปองคุณ

นามสกุล
พงษ์ทอง
อรรคนันท์
ธัญญประเสริฐกุล
สวัสดิ์ผล
จันเทศ
พหลสุขสมบูรณ์
สิทธิไตรเดช
เขียวเรืองงาม
สันติเพ็ชร
ศรีทรงเมือง
ประยงค์พันธุ์
ภูก่ิงเงิน
วีระธนาพานิช
ปนแก้ว
ระดม
สงวนปรางค์
ปตตาเคนัง
คุ้มผล
ชูอินทร์
ดำหริชอบ
ทองรุจิโรจน์
ไพรัชนราพร
คูเล็กกิตติ
ตะโคตร์
มากมูล
ม่วงทอง
สีสุด
เครือจันทร์
ศรีจริต
ระเบียบโลก
ศรีนาค
จันทรา
ลัทธิธรรม
อธิกรบริรักษ์
เรือนแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๙/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๔ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๐ เด็กหญิงแพรพลอย
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๒

เด็กหญิงภัทณุภา
เด็กชายพีรดนย์

นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๓ เด็กชายศรัณญ์ภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๒๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๔

เด็กหญิงกมลา
เด็กหญิงชณัฐปภา
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงรุ่งรัศมี
เด็กหญิงมัณตริณี
เด็กชายคุณานนท์
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กชายอชิรวิทย์
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กชายเทพยุทธ
เด็กชายกอบสิน
เด็กชายกุลขวาล
เด็กชายธาดา
เด็กหญิงกรภัทร์
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กหญิงกัญญณัท
เด็กชายอฺธิป
เด็กหญิงพีชญา
เด็กชายนวพล
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายคณาธิป
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กชายนรวร
เด็กชายนพณัฐ
เด็กหญิงทิตยา
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงลลนา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายรัชภาคย์

นามสกุล
พิลึก
แสงแก้ว
ทองแก้ว
ไชยคีรี
ทิมจั่น
ผ่านจังหาร
บัวงาม
ปญญาหิรัญ
ทองคำ
มนตรี
ขืมจันทร์
ขำภู่
ทรัพย์สุวรรณ
ฟองสาย
สมจิตร
สุภาเกตุ
จูฑะจันทร์
แพรพรม
เจียมอนุสรณ์
พงษ์ภูเขียว
อินทโภชน์
เอี่ยมไธสง
อ้นจีน
สุวรรณลาภา
จันทร์หลง
เสนะแสง
เสมคำ
ฉิมชาญเวช
จันทร์เอี่ยม
ยานะศรี
สวัสดี
ดวงพิมาย
มูลเกตุ
นิลประภา
รุ่งสว่าง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

สังกัดวัด
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สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๕ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายปาณวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๖ เด็กหญิงฐิติรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๗ เด็กหญิงสุธินันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๘ เด็กชายวัชชิรภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๙ เด็กชายเศรษฐสิทธิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๐ เด็กหญิงสุนิสา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๑ เด็กชายธีปกร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๒ เด็กชายธนโชติ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๓ เด็กชายวายุ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๔ เด็กหญิงชาลินี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๕ เด็กชายอิฐิศักดิ์

นามสกุล

สุ่มทรัพย์
แก้วคง
ตรีอุดม
หวงพิมาย
จำปาทอง
กลัดกระโทก
อินยมรัตน์
คล้ายผูก
แรงจบ
ตุดา
ราชตะคาม
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๖ เด็กหญิงส้ม
พันธ์พม่า
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๗ เด็กหญิงเนตรนภา เทพเสน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๘ เด็กชายจิรายุ
พูนสวัสดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๒๙ เด็กหญิงธัญญาภรณ์ จีบเกาะ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๐ เด็กชายธีรภัทร นุตะธนผล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๑ เด็กหญิงเบญญาภา สนองเดช
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๒ เด็กชายปรีชา
หาญณรงค์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๓ เด็กหญิงปาริฉัตร บุญมาก
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๔ เด็กหญิงภัทราวดี เครือรุ่ง
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๕ เด็กชายภูมินทร์ หาญวังม่วง
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๖ เด็กหญิงรวินทร์ธิดา ณรงค์เปลี่ยน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๗ เด็กชายรัชชานนท์ เที่ยงมณี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๘ เด็กหญิงรินรดา โพธิ์ใต้
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๓๙ เด็กหญิงอภินัทธ์ เนียมเนตร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๐ เด็กชายอาณันย์ บุญลำ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๑ เด็กหญิงไอริณ
เอี่ยมอุไร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๒ เด็กชายกรกฤต เดชรักษา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๓ เด็กชายกลวัชร
นิลจำปา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๔ เด็กชายธนาวุฒิ โรจนโพธิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๕ เด็กชายภัคพล
เทียนขาว
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๖ เด็กชายชัยวัฒน์ อุ่นแก้ว
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๗ เด็กชายกฤษณพงศ์ แจ่มจำรัส
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๘ เด็กหญิงศิราภรณ์ ตามบุญ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๔๙ เด็กหญิงไอลดา เอี่ยมอุไร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๑๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน

๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน

๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
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นามสกุล

เด็กหญิงเกวลิน แก้วจำปาศรี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๑ เด็กชายประณพ โสภณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๒ เด็กชายสหรัฐ
กลั่นด้วง
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๓ เด็กหญิงศรัณยาพร พิริยะ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๔ เด็กชายวุฒิภัทร การุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๕ เด็กชายนนทวัฒน์ แก้วพรม
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๖ เด็กชายมหานคร ทองนำแก้ว
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๗ เด็กชายธัชชัย
เพ็งเอม
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๘ เด็กชายชลชาติ มั่นทรัพย์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๙ เด็กชายธนารัฐ
พินิจกิจ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๐ เด็กชายวันชัย
แสนทวีสุข
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๑ เด็กชายปกรณ์ฐสวัสดิ น้อยกลัด
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๒ เด็กชายพูนทรัพย์ อ่อนศรี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๓ เด็กชายนที
พวงขจร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๔ เด็กชายสิรวิชญ์ บุญชม
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๕ เด็กหญิงนำมนต์ สาลารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๖ เด็กหญิงลวิตรา ทองมาก
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๗ เด็กหญิงหนึ่ง
มองซุยไล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๘ เด็กหญิงดาว
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๖๙ เด็กหญิงนำหนึ่ง รักษาทรัพย์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๐ เด็กหญิงดลยา
เหงี่ยมไพศาล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๑ เด็กหญิงภานิชา อินทร์ขันตรี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๒ เด็กหญิงบุญเกิด นำเพ็ชร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๓ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เพ็ญภาคกุล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๔ เด็กหญิงธัญวลัย ภาคาหาญ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๕ เด็กหญิงไปรยา เศรษฐภัทรพล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๖ เด็กหญิงมนัชญา อ่อนเหลือ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๗ เด็กหญิงพีรพิมพ์ ศรีพิพัฒน์มงคล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๘ เด็กหญิงอัญมณี ครุธอาจ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๗๙ เด็กหญิงมนัญญา แฉล้มชาติ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๐ เด็กชายรพีพงศ์ ธรรมศรีสกุล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๑ เด็กชายวันธการ สิงห์คะ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๒ เด็กชายวีรวุฒิ
ภู่เงิน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๓ เด็กชายธเนตร
วงค์ษาเนาว์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๔ เด็กหญิงศุธิดา
คะเนแน่น
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๕๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ
วัดลานนาบุญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๗ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๕ เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์

เด็กหญิงภัทราพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๗ เด็กหญิงปวรรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๘ เด็กหญิงพรรณิภา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๙ เด็กชายกิตติคุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๐ เด็กหญิงดากานดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๘๖

นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๑ เด็กหญิงการต์พิชชา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๓๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๑๙

เด็กหญิงชนิกา
เด็กหญิงทานตะวัน
เด็กหญิงวัลภา
เด็กหญิงภัทรศยา
เด็กหญิงชิสา
เด็กชายพีรยุทธ
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายเอเจ
เด็กชายธนกร
เด็กชายรัฐชาติ
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายสถิร
เด็กชายปาณัท
เด็กชายภวิศณัฏฐ์
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายพรรโชค
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายคเณศ
เด็กชายนนนท์
เด็กชายนิธิดนย์
เด็กชายนภดล
เด็กชายเทพทัต
เด็กชายทวีรัฐ
เด็กชายกองพล
เด็กชายสัชฌุกร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงนันทิกา

นามสกุล
บุญสุภาพ
แสนแก้ว
วีระพันธ์
ดาเพ็ง
ประวัติพร
กูลแก้ว
หิปะนัด
ฉำพันธ์
เวียงวิเศษ
หงษ์ทอง
ก้านเหลือง
พวงทอง
ทับกฤช
รวมธรรม
แซ่ย่าง
จันทร์แก้ว
ยาเอก
เชษฐศิริ
มาลัยทอง
วงศ์สุริยะ
ภูวเดชนวัตศิริ
เจริญชัย
ล้อมสินทรัพย์
ศรีราชา
กองทอง
คงจันทร์
พลเสน
ศุภสมภพ
ภูกลิ่น
ปองสุข
สีเอี่ยม
สุวรรณฤกษ์
สังข์จันทร์
อ่อนศรี
เชี่ยวชาญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ

๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) วัดลานนาบุญ
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๘ / ๑๑๒
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ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๐

เด็กหญิงภิรดา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงสุพรรษา

นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๓

นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๔ เด็กหญิงงพรรณพัชร

เด็กหญิงวชิรญาณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๖ เด็กหญิงอชิรญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๗ เด็กหญิงณัฐนรี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๘ เด็กหญิงณิชานันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๙ เด็กหญิงรติกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๐ เด็กหญิงวนิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๑ เด็กหญิงอัสรา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๒ เด็กหญิงบุษราคัม
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๓ เด็กหญิงกมลรส
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๔ เด็กชายธนพล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๕ เด็กชายศุภฤกษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๖ เด็กชายศุภโชค
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๗ เด็กหญิงภัทนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๘ เด็กหญิงอุษณีรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๓๙ เด็กหญิงแพรวิไล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๐ เด็กชายบัญชา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๑ เด็กหญิงฐิติณัชช์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๒ เด็กชายนครินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๓ เด็กชายปฏิภาน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๔ เด็กชายวัชร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๕ เด็กชายภานุพงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๖ เด็กชายอฏิวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๗ เด็กชายธนพล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๘ เด็กชายรวิน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๔๙ เด็กชายชานนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๐ เด็กชายนราวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๑ เด็กหญิงเปมิกา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๒ เด็กหญิงเขมจิรา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๓ เด็กหญิงกิตตินันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๔ เด็กหญิงวริศา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๒๕

นามสกุล
อยู่สุขอาบ
ตีเงิน
ชุ่มจันทร์
สุทธิธรรมโกวิท
ทองเสม
ทองเนียม
กุลา
ประมูล
นนทครชัย
ปทมังสังข์
พรมพิทักษ์
ทรงเจริญ
เจริญรัมย์
กลิ่นหอม
หมุ่ยแก้ว
โตพิมพ์
เชยชม
ช่วงโชติ
พาปาน
เอมเอี่ยม
รื่นมิตร
ทองทวีย่ิงยศ
เกิดแก่น
ย่าล่า
ฝอยฝน
บุญฤทธิ์
สุขสุเพชร
ตุงคะจิตติ
หิ่มสาใจ
จันทร์ศรี
ชาวดร
คุณีพงษ์
เฉยเพ็ชร
ทรรทรานนท์
แปนน้อย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๙ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงธัญวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๖ เด็กหญิงสุภัสสร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๗ เด็กหญิงปนัดดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๘ เด็กหญิงณัชชา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๙ เด็กหญิงกัลยา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๐ เด็กหญิงปยภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๑ เด็กหญิงสราวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๒ เด็กหญิงพศิกา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๓ เด็กหญิงนิตยา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๔ เด็กหญิงนีรชา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๕ เด็กหญิงดลนภา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๖ เด็กหญิงณิชมนต์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๗ เด็กหญิงวราพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๘ เด็กหญิงกุลธิดา

เจยุรัตน์
แสงเจริญ
เครือแวงมล
บัวจันทร์
เกษหงษ์
ภิณโทแก้ว
จันทร์ต่าย
ศรีราชา
ศรีใส
กุมรัมย์
มาเสมอ
เกล้าเจริญ
ธัญญเจริญ
ศิริสวัสดิ์

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๖๙ เด็กหญิงขวัญศิรินทร์

หมู่เจริญทรัพย์
ยกเทพ
พระยาเม้ง
แพรสี
แสวงเทศ
หวานฉำ
ประเสริฐไทย
แต่บาง
สมแสน
สังข์เทศ
ขาวถิน
โกมะหิต
บุญยังดำรง
พิชัยกุล
ทองใบ
ปถพี
แก้วทอง
ตรีวิสูตร
จันทร์ศรี
แสงขาว
เกาะน้อย

๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๕๕

เด็กหญิงพรทิพย์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๑ เด็กหญิงรัชดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๒ เด็กหญิงชนาภา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๓ เด็กชายศุภณัฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๔ เด็กชายพุทธคุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๕ เด็กชายธีรพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๖ เด็กหญิงวิชญาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๗ เด็กหญิงสุวพัชร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๘ เด็กชายรฐนนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๙ เด็กชายสุชาติ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๐ เด็กชายเศรษฐพงค์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๑ เด็กชายแกล้วเกล้า
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๒ เด็กชายกตษกร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๓ เด็กชายวิษณุ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๔ เด็กชายธนโชติ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๕ เด็กชายกว่างโจว
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๖ เด็กชายวายุ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๗ เด็กชายชัชพิสิฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๘ เด็กชายวรภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๘๙ เด็กชายศุภมงคล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๗๐

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๐

เด็กชายจิรโสภณ
เด็กหญิงบุรัสกร
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงฐาปนี
เด็กหญิงนันทิการ์
เด็กหญิงหิรัณญา
เด็กหญิงชญาดา

บุนนาค
ฤกษ์อุดม
สีสุราช
ลาพวัน
เจริญสุข
แก้วนาค
ศุภรเสาวภาคย์
คำชื่น
กองศรีผิว
เพชรบุตร
กะถิน
บุตรกัณหา
บุญทิพย์ภานนท์
ซ่อนกลิ่น
บัวศรี
ทองกลั่น
อรัญญิก
ดวงแข
บางใย
ทีหลวง
ทิมทอง
สารสิงห์
พุทธวงศ์
ผาสีกาย
ปุยทอง
ชัยศิริ
การวุฒิ
ไกลคะลา
ใจอ่อน
โพธิ์หัก
ขวัญเจริญทรัพย์
โกมลศิลป
สังข์สำราญ
นามมนตี
เพ็ชรเรือง

นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๖

นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๗ เด็กหญิงแพงพลอย
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๔๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๕

เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงชัญญา
เด็กหญิงจุฑามาส
เด็กหญิงอนันตพร
เด็กหญิงญาณี
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงอชิรญาณ์

นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๖ เด็กหญิงภัทรวรินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๔

เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายนภัทร
เด็กชายจีราวุฒิ
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงรินรดา
เด็กชายศรัณย์พงศ์
เด็กชายไชยพศ
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายฉัตรภัทร
เด็กชายยศกร
เด็กชายธนากร
เด็กชายสุพจน์
เด็กชายสิทธิวัฒน์
เด็กชายชนภัทร
เด็กชายอมร
เด็กชายวชิระ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงณัฐกุล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๖ เด็กหญิงกฤติญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๗ เด็กหญิงฐิตาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๘ เด็กหญิงทิพย์รฎา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๙ เด็กหญิงสุภาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๐ เด็กหญิงทิพสินี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๑ เด็กหญิงพริมรดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๒ เด็กหญิงทยากร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๓ เด็กหญิงเปมิกา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๒๕

นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๔ เด็กหญิงสุพรรณษา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๕

เด็กหญิงปกฉัตร

นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๖ เด็กหญิงพรรณภัทร

เด็กหญิงภัทรวดี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๘ เด็กหญิงศิรดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๙ เด็กหญิงจรรยพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๐ เด็กหญิงจีรสิน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๓๗

นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๑ เด็กชายนนทิวรรธน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๘

เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายชานน
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงกุสุมาลย์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายพัฒน์ทนัน

นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๔๙ เด็กหญิงกนกวรรณ

นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๘

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายธีรธร
เด็กหญิงวิศัลยา
เด็กชายฐิติพร
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายเลิศสิน
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กหญิงยุพวรรณ
เด็กหญิงพิชญานิน

นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๕๙ เด็กหญิงกมลวรรณ

นามสกุล
เกล้าเจริญ
สีซา
กัญญา
อำพรพงษ์
สุวรรณทิตย์
สารคุณ
ศรีดา
ศรีนุช
เปรมปรู
ฤทธิเดช
เพ็ญนภา
ยินดีพจน์
ยินดีพจน์
ธรรมคนา
แปนจังหรีด
เกวิรัตน์
จันทวัง
โปะสุวรรณ
ถุงจันทร์
อัครณีวงศ์
นนทอ
ปนแก้ว
แสงนิล
พรหมทัศน์
มงคล
ใจทน
แซ่ลี
กลิ่นชั้น
ชุ่มชาติ
ผลวิงวอน
ทรงวิลัย
ดวงบุญ
ศิลาแก้ว
วัดทอง
กะการดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๒๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงวาสิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๑ เด็กชายศิวกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๒ เด็กหญิงพิมพ์วิมล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๓ เด็กชายพสธร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๔ เด็กหญิงสุภัสรา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๕ เด็กชายศรัณย์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๖ เด็กชายกรกต
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๗ เด็กชายธนกร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๘ เด็กชายณัฐพนธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๙ เด็กชายเศุภเชษธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๐ เด็กหญิงณัฏฐวิตรา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๑ เด็กหญิงธิมาภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๒ เด็กหญิงณัฐกมล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๓ เด็กชายกรวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๔ เด็กชายชนภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๕ เด็กชายแทนคุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๖ เด็กหญิงฐิตวรฎา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๗ เด็กชายปยะพงษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๘ เด็กชายวีรภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๗๙ เด็กชายมนัญชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๐ เด็กชายธนกฤต
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๑ เด็กชายอุดมศักดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๒ เด็กชายอิทธิบูรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๓ เด็กชายอาทิตย์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๔ เด็กชายภครคุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๕ เด็กหญิงธันยพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๖ เด็กชายรัชพล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๗ เด็กชายกิตติศักดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๘ เด็กชายคมสันต์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๘๙ เด็กชายธาดาธร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๐ เด็กชายธีรเมท
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๑ เด็กชายพรพิสุทธิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๒ เด็กชายจักรกฤษณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๓ เด็กชายศิริโชค
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๔ เด็กชายปริวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๖๐

นามสกุล
จันทร์สุบิน
สุขกลำ
ศรีสุรินทร์
เยาวสิทธิ์
กระแสร์พันธุ์
กลับหอม
สงวนศิลป
เกิดโต
จันทร์เพ็ญ
แจ่มแจ้ง
รอดพ้น
โมราเพ็ง
ทองเพชร
เฟองฟู
คงเฟอง
อุตระชัย
ไชยคง
จุลกะเสรี
บุญทิพย์ภานนท์
พงษ์พ้ืน
ประเสริฐ
หมอเอก
นาดี
มากคง
บุญยัง
แสนดี
หลักคำ
บาศรี
พระครูฐิน
ขำทอง
จุดประสงค์
สาธุฐิติ
ไกรพล
ศิริม่ัว
ทองเสวกร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๕

นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๕

เด็กชายธนันชัย
เด็กชายเปรมชนัน
เด็กหญิงบุรัญญา
เด็กหญิงธณกมล
เด็กชายนำเพชร
เด็กชายศักดิ์นันท์
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายปุณมนัส
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายภูมิภูรินทร์
เด็กชายณัฐกิตติ์

นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๖

เด็กหญิงวรันธร

คุ้มศิริวงศ์
เริ่มสอน
ทวีผล
จูแจ้ง
สุขสมเลิศ
เกษหงษ์
จะประสงค์
สุขแสงเปล่ง
พงพาน
ศีลดีเยี่ยม
ขอแรงกลาง
จินดาโชติ
ฟกสอน
แก้วทอง
ลายเมฆ
จูแจ้ง
หล่อทองคำ
เสริมชั้น
ทองสว่าง
ภาคแก้ว
แซ่อ๊ึง
เอี่ยมอิ่ม
จันทร์ต่าย
สุดสม
คชพันธุ์
บุญญาเจริญทรัพย์
พุฒศรี
เจติยานุกูล
สรสำแดง
กัลยาพงศ์วณิช
ดอนหัวล่อ
กุลวงษ์
ไพรสณฑ์
ภูแชมโชติ
กุลวงษ์

นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๕๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๔

นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๗ เด็กชายปุญญพัฒน์

เด็กชายปยะณัฐ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๙ เด็กชายสิทธิชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๐ เด็กหญิงธนภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๐๘

นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๑ เด็กหญิงนภัสวรรณ

เด็กหญิงนำทิพย์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๓ เด็กชายณัฐธนากร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๔ เด็กหญิงเมษา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๕ เด็กหญิงสุณัฏฐา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๖ เด็กชายตะวัน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๗ เด็กหญิงวรรณวิสา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๘ เด็กหญิงมธุรดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๙ เด็กหญิงธนัชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๐ เด็กหญิงณัฐมน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๑ เด็กหญิงพัชรมัย
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๒ เด็กชายพงศกร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๓ เด็กชายสมภณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๔ เด็กชายอนุศิษฏ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๕ เด็กหญิงกุลธนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๖ เด็กหญิงเกตศรา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๗ เด็กหญิงขวัญศิริ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๘ เด็กหญิงสุภัสสร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๒๙ เด็กหญิงปยาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๑๒

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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เด็กหญิงอริสา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๑ เด็กชายฆฤณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๒ เด็กชายภูวนนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๓ เด็กหญิงหนึ่งธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๔ เด็กหญิงจิตติมา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๕ เด็กชายบุญฤทธิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๖ เด็กหญิงพิริยาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๗ เด็กหญิงรุ่งนภา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๘ เด็กชายเกรียงไกร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๙ เด็กชายชลนที
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๐ เด็กชายสหศิระ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๑ เด็กหญิงจิรภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๓๐

นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๒ เด็กหญิงทิพย์อัปสร

เด็กหญิงพิรารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๔ เด็กหญิงวนิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๕ เด็กหญิงสุดารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๖ เด็กหญิงอนัญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๗ เด็กชายคเนตร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๘ เด็กชายชิรวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๙ เด็กชายชินวุฒิ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๐ เด็กชายธันวา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๑ เด็กชายภาคิน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๒ เด็กชายรัฐภูมิ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๓ เด็กชายฤทธิกร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๔ เด็กหญิงชลธิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๕ เด็กหญิงณชนก
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๖ เด็กหญิงดนยา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๗ เด็กหญิงปาริสา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๔๓

นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๘ เด็กหญิงพัชราภรณ์

เด็กหญิงพิมวิมล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๐ เด็กหญิงมนัสพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๑ เด็กหญิงรติญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๒ เด็กหญิงวรรณภา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๓ เด็กหญิงอรสา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๔ เด็กหญิงอารีญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๕๙

นามสกุล
อยู่เปนสุข
ศรีจันทร์
มีวอน
บำเรอวงษ์
กั๋งเซ่ง
นาคเกตุ
อมรธรรมสิน
สุขไทย
ทรงแก้ว
จำปา
ศรีวงษ์รักษ์
ทนทอง
ศรีวิชัยจันทร์
พันธุ์มาดี
โพธิ์ทอง
มั่นจันทร์
เสนีวงศ์
บุตรชาติ
ยาวีระ
ไตรพล
จันทร์ทรง
อาริยธรรม
สังข์ทอง
ธรรมมา
เพียรชัยภูมิ
กันยะสินธุ์
คงผึ้ง
ภูช่ืนศรี
ละอองเภา
ว่องไว
ท้าวลา
ศรีวงศ์
รอดด้วง
อินทร์นอก
ฉายศิลศร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๒/๒๕๕๓ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

สังกัดวัด

วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๘

ชื่อ
เด็กชายนภัสรพี
เด็กชายธาวิน
เด็กชายบุณยกร
เด็กชายภวิษย์

นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๖๙ เด็กหญิงพิชชานันท์

นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๓

เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงวรินธร
เด็กหญิงสายทอง
เด็กหญิงปรียา

นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๔ เด็กหญิงกัญญาพัชญ์

เด็กหญิงวรรณดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๖ เด็กชายอทิวราห์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๗ เด็กชายปรเมศวร์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๘ เด็กชายทินกฤต
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๙ เด็กชายญาณกร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๐ เด็กชายอิทธิพัทธิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๑ เด็กชายปานเทพ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๒ เด็กชายพีรพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๓ เด็กชายศุภวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๔ เด็กชายก้องภพ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๕ เด็กชายปฏพนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๖ เด็กชายพีรพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๗ เด็กชายณัฐวัตร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๘ เด็กชายพัฒณพงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๘๙ เด็กชายนันทพัทธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๐ เด็กชายอัครชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๑ เด็กชายณัฐภูมิ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๒ เด็กหญิงณัฐฐิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๓ เด็กหญิงวันวิษา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๔ เด็กหญิงจิราภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๕ เด็กหญิงปุณยวีร์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๖ เด็กหญิงวนิศรา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๗ เด็กหญิงวลัยลักษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๘ เด็กหญิงปยะพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๙๙ เด็กหญิงธิดารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๖๗๕

นามสกุล
ไกรชาติ
คงสุขขี
ปนทอง
เล็บครุฑ
เรืองจุ้ย
คำมูล
ยี่รอด
หมอนพังเทียม
สิทธิโชควงศ์
ชัยกมรมงคล
ดาศรี
สุขุม
กองทอง
หมีทอง
สาระพิทยาธร
ลักษณวัฒน์
ทองสุข
รัตนวิชัย
เงินคล
พรหมคุณ
โพนศรี
ชมภูประเภท
สุขสบาย
วงษาเคน
แหลมคม
สะศรีภาคย์
ดอนน้อย
เพ็งจันทร์
หลักทอง
อินทร์หลวงดี
ภูหาด
ทุมปอม
โรจน์รักษ์
ชูฤกษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๓/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

สังกัดวัด

วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๖ / ๑๑๒
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๐

เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงชีรนัฐ
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายจตุรภัทร
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายพบรัก
เด็กชายปวี
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายเตชิน
เด็กหญิงจีรรัตน์
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงวิริยา
เด็กหญิงอธิติยา
เด็กหญิงตวิษา
เด็กหญิงธัชชา
เด็กชายศุรธีร์
เด็กชายเธียรวิทย์

นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๑

นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๒ เด็กหญิงวรรณษิกาวินี

เด็กหญิงพฤฒพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๔ เด็กชายอธิยุต
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๕ เด็กชายอภิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๖ เด็กชายณัฐพงศ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๗ เด็กชายนันทน์เทพ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๘ เด็กหญิงจินดารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๙ เด็กหญิงสุชาดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๐ เด็กชายสันชัย
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๑ เด็กชายกิตติวินท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๒ เด็กชายเตชินท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๓ เด็กชายชยางกูร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๔ เด็กหญิงกุลปรียา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๒๓

นามสกุล
วรรณคำ
ถัดจอหอ
ขุ่ยทอง
วงค์ศรีไทย
บุญสวา
วงลคร
นิรงค์บุตร
รษบุตร
เอี่ยมอักษร
เร่งรัตน์
พลาเลิศ
เอี่ยมสะอาด
สร้อยทอง
สืบอนนท์
มณีชม
แซ่ซี
ขำไพโรจน์
อุตะมะชะ
สุขพัฒนากุล
โล่กุลทรัพย์
เกิดผล
ปยะวงศ์
ฟกประเสริฐ
จันทร์เพ็ง
บัวอ่อน
ลาภสมพบสกุล
ดวงแก้ว
สีทะหา
เร่งรัตน์
ท้ายรอด
พีระสวัสดิ์
ทวีพรวัฒนกุล
สุขคร
สวัสดิ์เมือง
ธีรโฆษิตกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๐๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

สังกัดวัด

วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
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วัดชลประทานรังสฤษดิ์
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หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๗ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสตรีรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๖ เด็กชายชติพัทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๗ เด็กชายปภังกร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๘ เด็กชายกฤตพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๙ เด็กหญิงปุญญิศา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๐ เด็กหญิงอรวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๑ เด็กหญิงบุญญิศา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๒ เด็กหญิงจิราภรณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๓ เด็กหญิงเพชรมณี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๔ เด็กหญิงอภิชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๕ เด็กชายวิชญะ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๖ เด็กชายชวภณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๗ เด็กหญิงคมน์ธีร์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๘ เด็กหญิงศุภิสรา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๔๙ เด็กชายยศกร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๐ เด็กชายณัฐวิทย์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๑ เด็กชายณัฏฐากร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๒ เด็กหญิงวชิรญาณ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๓ เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๔ เด็กชายธราเทพ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๕ เด็กชายสิทธิโชค
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๖ เด็กหญิงธิดารัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๗ เด็กหญิงเอมมิกา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๘ เด็กหญิงมุฑิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๕๙ เด็กหญิงณัชธิชา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๐ เด็กหญิงธีมาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๑ เด็กหญิงกมลนิตย์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๒ เด็กหญิงชญาดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๓ เด็กหญิงปณาลี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๔ เด็กหญิงรุ่งทิวา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๓๕

นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๕ เด็กหญิงนันท์ธร์พัชร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๗

เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงสุภัสสร

นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๘ เด็กหญิงอมลวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๖๙

เด็กหญิงนาถฤดี

นามสกุล

โพธิ์กุล
ไชยภักดี
ลับฉิม
สุภะโคตร
พุ่มมณี
เล็งแล
วัฒน์สุนทร
ทวีโยค
ยาดาบ
จีนสุกแสง
ทองขวัญ
ณ ร้อยเอ็ด
จะนู
มณเฑียร
สีตะริสุ
ตั้งกิจโสภณ
จรูญรัตนรพี
เขียวอัมพร
พรทัศน์
ศุภโกศล
มาลาทอง
รักษาเคน
กล้าณรงค์
ขำเดช
อนะมาน
บุณยะกุล
แซ่ล้ิม
บัวเผือกทอง
วิริยะเจริญทรัพย์
ไวประเสริฐ
ล้อมวงค์
เปรมเพขร
ทรัพย์ภักดี
คำมา
ยศวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

สังกัดวัด
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วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๘ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงนพรินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๑ เด็กชายปญญวัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๒ เด็กชายณพฤษภ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๓ เด็กชายทรงธรรม
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๔ เด็กหญิงมนัสนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๕ เด็กหญิงไหมแก้ว
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๖ เด็กหญิงศิริกัลยา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๗ เด็กหญิงสิดารัศมิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๘ เด็กหญิงณัฐกฤตา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๙ เด็กหญิงอุมาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๐ เด็กหญิงวรกานต์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๑ เด็กหญิงภวรินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๒ เด็กชายนฤเทพ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๓ เด็กชายธันวา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๔ เด็กชายณัฐฐวิโรจ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๕ เด็กชายภูริภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๖ เด็กชายธนดล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๗ เด็กชายกฤตพล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๘ เด็กชายไกรวิชญ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๘๙ เด็กชายธนพนธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๐ เด็กชายภูวดล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๑ เด็กชายฐานพัฒน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๒ เด็กชายธนพล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๓ เด็กชายภูมินทร์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๔ เด็กชายทยากร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๕ เด็กหญิงธัญญาพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๖ เด็กหญิงธัญญทัศน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๗ เด็กหญิงปยธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๘ เด็กหญิงปนัดดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๗๐

นบ ๒๔๑๖๓/๓๗๙๙ เด็กหญิงปรียาทิพย์

นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๔

เด็กหญิงปุญญตา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กหญิงจิราภัทร
เด็กชายสุทิวัส

นามสกุล
สกุลเทอด
สุขประเสริฐ
เมฆขำ
ยมมินทร์
ศิริปยพงศ์
วงษ์สุวรรณ์
จิตติศักดิ์
กฤดิกุล
นิลภา
ผู้ดี
ชูเงิน
พลสอน
พึ่งเทศ
เนียมคำ
ขวัญมงคล
กาดสาริกา
วังขุนพรหม
นิลวรรณ
กางถิ่น..
แรงแสง
คงทน
ทรงสมุทร์
เนตรพนา
ชาญนอก
หมั่นผดุงกิจ
แก้วคำใส
แก้วกำเนิด
ประทุมเนตร
ศีริพล
น้อยปอม
ธัญญะภู
ศรีอ่อน
สิทธิ์น้อย
โคพะทา
พืชสุวรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๕

เด็กชายวัฒนธรรม
เด็กชายอาฒิฑ์นัท
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายปญณวัฒน์
เด็กหญิงกุลสินี
เด็กหญิงปานชีวา

มากพันธ์
แสงขาล
เขมวิลาส
ภาอนันต์สิทธิ์
สุนทรสีมะ
เถียรหนู
วงสุดาวรรณ
โยริบุตร
บุญครอง
ภู่สงค์
สุวรรณศรี
สร้อยอาภรณ์
บุญคุ้ม
เอี่ยมสำอางค์
พละพงษ์
เลี้ยงรักษา
วงศ์มานะโชติ
รักช้าง
จรีรัตน์
นาชัยสิทธิ์
ไม่ปรากฎนามสกุล
บุญมั่น
ปนแก้ว
โพธิ์หลำ
สุขวิเศษ
แฟงฟอย
มาเที่ยง
ปนวิเศษ
กองแปง
วีระวงศ์
คำพันธ์
เจริญสุข
ทัดท่าทราย
จอมคีรี
นันตา

นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๐๙
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๐

นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๑ เด็กหญิงพรรณนิภา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๒ เด็กหญิงพรรณปพร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๕

เด็กชายจิตพิสุทธิ์
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายศิรสิทธิ์

นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๖ เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๗

เด็กหญิงธนาทิพย์

นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๘ เด็กหญิงปราณปวีณ์

เด็กหญิงศิรินทรา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๐ เด็กหญิงอรรถยา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๑ เด็กชายวัจศภัทค์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๒ เด็กชายชิติพัทธ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๓ เด็กหญิงปยธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๔ เด็กหญิงปาริชาติ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๕ เด็กหญิงมัลลิกา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๖ เด็กชายณัฐนนท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๗ เด็กชายพัทธดนย์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๘ เด็กชายภูเบศ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๒๙ เด็กชายชนาธิป
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๐ เด็กหญิงณัฏฐธิดา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๑ เด็กหญิงเนรัญชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๒ เด็กชายสุกฤษฎ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๓ เด็กชายรุ่งอรุณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๔ เด็กหญิงพิมลนาฏ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๕ เด็กหญิงอัฐภิญญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๑๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๖ เด็กหญิงอภิภัทธปรัชญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงเบญจา
เด็กหญิงพิชญธิดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๐ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๐

เด็กหญิงมุกระวี
เด็กชายญาณโรจน์
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายอินทัช
เด็กชายอนุศิษฎ์
เด็กชายณัฐฐี

นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๕

นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๖ เด็กหญิงชุติมาภรณ์

เด็กหญิงนภสร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๘ เด็กหญิงพิชฎา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๙ เด็กหญิงกฤติยาณี
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๐ เด็กหญิงกัญญพัชร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๑ เด็กชายพีรดิตถ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๒ เด็กหญิงธันยรักษ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๓ เด็กหญิงปทิตตา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๔ เด็กหญิงณัฐธลิตา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๕ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๖ เด็กหญิงณัชชา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๗ เด็กชายธนาดล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๘ เด็กชายปริพล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๕๙ เด็กหญิงเกตุมาลา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๐ เด็กหญิงฐิติรัตน์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๑ เด็กหญิงพิมดาว
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๔๗

นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๒ เด็กหญิงพรรณวิลาศ

เด็กหญิงกฤษติยา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๔ เด็กหญิงปานรภัส
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๕ เด็กหญิงนันท์นภัส
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๖ เด็กหญิงศิวสังกร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๗ เด็กหญิงธนวรรณ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๘ เด็กหญิงตรีชฎา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๙ เด็กชายสิรวิศ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๐ เด็กหญิงศิริกัลญา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๑ เด็กหญิงนภัทร
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๒ เด็กหญิงกัญญาภัค
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๓ เด็กหญิงวรรณภัค
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๖๓

นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๔ เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร

นามสกุล
ขำเดช
หาญกระสิน
บุญนพ
ม้าลำพอง
คงทอง
วงษ์ทองคำ
กล้าเวช
สุขชื่น
แจ่มสุวรรณ
สุขเสมอ
เตวะสุข
สอนพุฒ
ศรีบัวทอง
แก้วกันหา
คินันติ
ภู่ทอง
เพ็ชรมุข
ศรเวช
เสมรวนิช
นำจันทึก
รัฐการวงศ์
ปานจับ
ประสิทธิพัฒน์
พวงบุบผา
ดวงเดือน
เรืองฤทธิ์
จีระจันทร์
กุลศิริ
มะปาโท
ชมเชย
คล้ายโพธิ์ศรี
ศรีสุรักษ์
ปดตาฝาย
ทั่งกระโทก
ผาลิโน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)

๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดบัวขวัญ
วัดปากนำ
วัดปากนำ
วัดปากนำ
วัดปากนำ
วัดปากนำ
วัดปากนำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๑ / ๑๑๒
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงณัฐกุล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๖ เด็กชายทวีศักดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๗ เด็กชายธำรงศักดิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๘ เด็กชายธัญเทพ
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๙ เด็กหญิงรสริน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๐ เด็กชายจอมพล
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๑ เด็กหญิงเมษ์ริสสา
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๒ เด็กหญิงชุติมน
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๓ เด็กหญิงสุรนันท์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๗๕

นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๔ เด็กชายบุญญาฤทธิ์
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๘๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๒
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๓
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๔
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๕
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๖
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๗
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๘
นบ ๒๔๑๖๓/๓๘๙๙

นบ ๒๔๑๖๓/๓๙๐๐
นบ ๒๔๑๖๓/๓๙๐๑
นบ ๒๔๑๖๓/๓๙๐๒

เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงจีราพร
เด็กชายอันดา
เด็กหญิงรัชยากร
เด็กหญิงฟองแก้ว
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงพิมพ์พิศา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายรัตนพล
เด็กชายชยากร
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงแพท
เด็กหญิงอมลวรรณ
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงอภิรดี
เด็กหญิงชุติมา

นามสกุล
คงเพ็ชร
สังข์ทอง
สังข์ทอง
จตุศาสตร์
รัตนประสาท
เปลี่ยนใน
มีชัย
หมดมลทิน
สารคนธ์
พลเยี่ยม
พิมพ์สาร
มหาโคตร
แสนหวี
งามเมือง
สายบุญ
กุลสง
อินทรีย์
กำเนิดกลาง
อ่อนน้อม
สร้อยเสนา
กองทอง
อุทัยสงค์
กองสันเทียะ
สายบุญ
คล่องรักษ์สัตย์
บุญอุ่นใจ
เอี่ยมแก้ว
แก้วแบน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปากนำ(พิบูลสงคราม)

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฝาง
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฝาง

๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฝาง

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฝาง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฝาง

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฝาง
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฝาง
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฝาง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฝาง
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฝาง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฝาง

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฝาง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฝาง
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฝาง

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฝาง
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฝาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฝาง

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฝาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฝาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปากนำ
วัดปากนำ
วัดปากนำ
วัดปากนำ
วัดปากนำ
วัดปากนำ
วัดปากนำ
วัดปากนำ
วัดปากนำ
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง
วัดฝาง

รับรองตามนี้
(พระเทพสุธี)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๒ / ๑๑๒
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