ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
ส่งสอบ ๑,๓๐๒ คน ขาดสอบ ๑๔๗ คน คงสอบ ๑,๑๕๕ คน สอบได้ ๘๓๙ คน สอบตก ๓๑๖ คน (๗๒.๖๔%)
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๐๑

เด็กหญิงจุฑามาส
เด็กหญิงมธุรพจน์
เด็กชายบุริมนาถ
เด็กหญิงชนันธร
เด็กหญิงอินทุพิมพ์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๐๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๐๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๐๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๐๕

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กหญิงกันตวรรณ

เด็กหญิงดุสิตรัตน์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กหญิงกมลชนก
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงสุภัชชา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๐๗

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กหญิงฐิตญาภรณ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๑๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๑๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๑๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๑๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๑๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๑๖

เด็กหญิงภาวินี
เด็กหญิงมาติกา
เด็กหญิงอรทัย
เด็กชายชนะพล
เด็กชายสุวิวัฒน์
เด็กชายภูวดล

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๑๗ เด็กหญิงกนกวรรณ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๑๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๑๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๒๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๒๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๒๒

เด็กหญิงกีรัตยา
เด็กหญิงคนธวา
เด็กหญิงนรีรัตน์
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงไอยดา

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๒๓ เด็กหญิงอภิภารินทร์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๒๔

เด็กชายปยังกูร

นามสกุล
มากนัก
โพธิ์ไทร
รุ่งเรือง
รอนศึก
อ่อนสำอางค์
วงค์พิพันธ์
อินทนิจ
พิมพ์พา
สมบุญปกครอง
โคกเสือ
นิลพัฒน์
มหิศยา
จันทร์โอทาน
เหลืองงาม
กังวาลวัฒนกุล
จันทร์ปรุง
เหมือนเอี่ยม
กลำถาวร
น้อยสังข์
เรืองขำ
ฤทธิ์กระจาย
ล้อไพฑูรย์
สุวรรณ
รัตนคุณสาสน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโชติการาม
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง

๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต

๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโชติการาม
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วัดท้ายเมือง
วัดบางแพรกใต้
วัดน้อยนอก
วัดสมรโกฏิ
วัดสมรโกฏิ
วัดทินกรนิมิต
วัดทินกรนิมิต
วัดทินกรนิมิต
วัดทินกรนิมิต
วัดทินกรนิมิต
วัดทินกรนิมิต
วัดทินกรนิมิต
วัดทินกรนิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๒๕
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๒๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๒๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๒๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๒๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๒๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๓๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๓๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๓๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๓๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๓๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๓๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๓๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๓๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๓๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๓๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๔๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๔๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๔๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๔๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๔๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๔๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๔๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๔๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๔๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๔๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๕๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๕๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๕๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๕๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๕๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๕๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๕๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๕๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๕๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๕๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายทวีทรัพย์ บาลรุ่งเรือง
เด็กหญิงจันทร์นภา อุ่นคำ
เด็กหญิงซีซ่า
แซ่หลี
เด็กหญิงสุนิตรา อรุณลึก
เด็กหญิงเกวลิน ปญญาประโชติ
เด็กหญิงจุฑามณี ผาสุก
เด็กหญิงแพรวพรรณ แดนนานาถ
เด็กหญิงรัตนาวดี สนโต
เด็กหญิงวิไลวรรณ บุ่งอุทุม
เด็กหญิงปวรัศมิ์ ธิติวรชัย
เด็กหญิงวิภา
ลุงอ่อง
เด็กหญิงพิมพิภัส จักรชุม
เด็กชายจิรพันธ์ ลุ่มทองหลาง
เด็กชายกุลธวัช กล่อมกมล
เด็กชายภัทรพล มหาสุคนธ์
เด็กหญิงนวนภัส ศรีทิน
เด็กหญิงพชรพร เอี่ยมเขียว
เด็กชายกิตติภพ เปรมโรจน์
เด็กหญิงอินทุกร ณะสภา
เด็กหญิงนิชาดา ลามสิน
เด็กหญิงพิชชาพร ภูกองไชย
เด็กชายพีรวิชญ์ บุญเกิด
เด็กหญิงรุ่งนภา ดอกพิกุล
เด็กหญิงชิตญาภรณ์ ตุ้มผึ้ง
เด็กหญิงนภัค
ชูแก้วไม้
เด็กหญิงปาลิตา ปญญานันต์
เด็กหญิงธนสร แสงสกล
เด็กหญิงณัฐวรรณ เทียมสอน
เด็กหญิงธันยพร บุญประเสริฐ
เด็กหญิงนฤมล ภักดีจิต
เด็กหญิงพรพรรณ พรสรัลทิพย์
เด็กหญิงดวงเดือน แคว้งอินทร์
เด็กหญิงวราภรณ์ สังค์ศรีจันทร์
เด็กหญิงฐิมาพร กะตา
เด็กหญิงชลชิสา โกสี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต วัดทินกรนิมิต

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ วัดนครอินทร์

๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคนอก
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแคใน
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแคใน
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคใน
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแคใน

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแคใน

๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

วัดแคนอก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดชมภูเวก
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดโบสถ์ดอนพรหม
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดแคใน
วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดโพธิ์ทองล่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๖๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายปองพล
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงวรัชญา
เด็กหญิงเขมภัสสร์
เด็กหญิงเกศินี
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงนภิสา
เด็กชายธนาสิน
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กชายวิศรุต
เด็กหญิงณัฐนารี
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงอรนิชา
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี

อุ่นผาง
อำเมือง
พายุพัด
อยู่ชา
ตุ้มทอง
นุชบาง
เมืองมนประเสริฐ
คำเมือง
วรรณา
ธีรศานต์ศิริ
นิสดล
ไม้ทอง
บุญแสง
พัฒศรี
สิทธิศักดิ์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๖๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๖๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๖๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๖๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๖๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๖๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๖๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๖๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๖๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๗๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๗๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๗๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๗๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๗๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๗๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๗๖

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๗๗ เด็กชายกิติเกษมสัณณ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๗๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๗๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๘๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๘๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๘๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๘๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๘๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๘๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๘๖

เด็กชายชญานนท์
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายณัชพล
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายปณณทัต
เด็กชายชาญวิทย์
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงกาจน์ศจี
เด็กหญิงพิชญาภา

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๘๗ เด็กหญิงกานต์พิชชา

เด็กหญิงกานพลู
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๘๙ เด็กหญิงณิชาภา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๙๐ เด็กหญิงสุภัสสรา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๙๑ เด็กหญิงสุธารัตน์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๘๘

นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๙๒ เด็กหญิงปราณปรียา

เด็กชายธนกิตติ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๙๔ เด็กชายธีรภัทร
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๙๓

ลาดกระโทก
สมุทรวานิชย์
ศิริขันธ์
เกษรบัว
บุญทูล
สุภาสวัสดิ์
สมจิตร
เณรจาที
มูลปน
สุพรรณ
สิงห์เหลือ
สอนน่วม
แดงแสงเทียน
จิตถนอม
แช่มประเสริฐ
จันทร์ศรี
พินิจชัย
บุญส่งศรี
สุภาภาพ
ศักดิรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีรัตโนภาศ

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ทองล่าง
วัดขวัญเมือง
วัดบางระโหง
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

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๙๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๙๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๙๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๙๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๐๙๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๐๐

ชื่อ

เด็กชายอชิตศักดิ์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายมาวิน
เด็กหญิงคีตภัทร์
เด็กหญิงณัฐริกา

นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๐๑ เด็กหญิงปริญญาพร
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๐๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๐๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๐๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๐๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๐๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๐๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๐๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๐๙
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๑๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๑๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๑๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๑๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๑๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๑๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๑๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๑๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๑๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๑๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๒๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๒๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๒๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๒๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๒๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๒๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๒๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๒๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๒๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงวีรภัตร
เด็กหญิงอรกัญญา
เด็กหญิงกมลวัทน์
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กหญิงนาเดีย
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงปาริชาติ์
เด็กชายพุฒิพงค์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายวันชัย
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงรัชฎาพร
เด็กชายเรียบ
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายจีรวิทย์
เด็กชายปภินวิช
เด็กชายดนุสรณ์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายปฎิพัทธ์
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงณิชากร

นามสกุล

เพิ่มวงศ์นิติกรณ์
พิมายมณีโชติ
ยาสมุทร
คะสุวรรณ
มณีจักร
กลีบบัว
บุญลอย
พิมพ์กาล
ขันตี
สุกุมารพันธ์
วงดนตรี
มีสุวรรณ์
จำนงภักดิ์
คงดั่น

พิมพ์ช่างทอง
โลปดถา
ใหม่กิจเหมา
แสงสุวรรณ
พัฒโท
ท้วมแสง
คงสุขดี
โอวานนท์ชัย
สีหามาตย์
อันสมศรี
นวลจันทร์
สุก
เขียวไกร
กลีบเมฆ
ดาวเจริญ
ปุกเกตุ
มีทรัพย์
ประสงค์ดี
กลันทปุระ
ประสานพรรณ์
เด็กหญิงปริมประภา ไชยสมเดช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลุ่ม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลุ่ม

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลุ่ม
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลุ่ม
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลุ่ม
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชลอ
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ

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
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๓๐ เด็กหญิงกนกวรรณ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๓๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๓๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๓๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๓๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๓๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๓๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๓๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๓๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๓๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๔๐

เด็กหญิงพันนิพา
เด็กหญิงนุชจณา
เด็กหญิงเพชรรดา
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงสุพรรณี
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงมนัสขวัญ
เด็กชายปยนันท์
เด็กหญิงชญาธร
เด็กหญิงศศิกานต์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๔๑ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๔๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๔๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๔๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๔๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๔๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๔๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๔๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๔๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๕๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๕๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๕๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๕๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๕๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๕๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๕๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๕๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๕๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๕๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๖๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๖๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๖๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๖๓

เด็กหญิงมนรดา
เด็กชายสุทัศน์
เด็กหญิงวิริสา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงรัตนรดี
เด็กชายสมมาตร
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูริช
เด็กหญิงปรีชญา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายพงษพัฒน์
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงจิรชยา
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายพชร
เด็กชายเอกราช
เด็กหญิงเกล้านภา
เด็กชายโชคชัย

นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๖๔ เด็กชายธันวาณรรณ์

นามสกุล
ฉิมม่วง
หนูสุ
ตั้งตรงสกุลดี
จันทรส
วิลารัตน์
อาจฤทธิ์
มอญมีเพ็ชร
เดชวัลย์
คำกลั่น
เพชรสังข์
เอี่ยมสำราญ
กาดีโรจน์
นิลดำ
ขจรล่า
วิจารณ์
อินทวี
ชินรัมย์
กลิ่นค้างพลู
แก้วกอง
คุณากรประพันธ์
อุทัยกัน
ทีฆาวงค์
นาคใจ
บุญส่ง
ดีโคตร
แก้วสุขใส
เพชรกอง
ช้างจัตุรัส
ศาลางาม
จันทนาศศิวิมล
เศวะตามร
ทองโสม
ประธรรมเต
สนธิเจริญ
อุ่นแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชลอ
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชลอ
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชลอ

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชลอ
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชลอ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชลอ

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสนามนอก
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสนามนอก
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสนามนอก
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสนามนอก
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสนามนอก
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสนามนอก

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสนามนอก
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสนามนอก
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสัก

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสัก
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสัก
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสัก
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสัก
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสัก
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสัก

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสัก

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสัก
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสัก
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดชลอ
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสนามนอก
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดสักใหญ่
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
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ศ. ๘
เลขที่
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๖๕

ชื่อ
เด็กชายนัฐพงษ์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๖๖ เด็กหญิงเบญญาภา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๖๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๖๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๖๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๗๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๗๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๗๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๗๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๗๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๗๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๗๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๗๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๗๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๗๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๘๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๘๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๘๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๘๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๘๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๘๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๘๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๘๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๘๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๘๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๙๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๙๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๙๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๙๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๙๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๙๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๙๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๙๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๙๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๑๙๙

เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายอติภัทร
เด็กหญิงอภิรดี
เด็กหญิงชุติสรา
เด็กหญิงธารธิดา
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กชายศุภกิตต์
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงลิลลี่
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงสุมินตรา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายพรรณภัทร
เด็กหญิงแก้วตา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงวรินยุพา
เด็กหญิงอิงกมล
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายเอกสิทธิ์
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายนภัสกร
เด็กชายธเนศ
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงอาทิฑิตยา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กชายสุทธิชัย
เด็กหญิงอารีน่า
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กหญิงหรรษา
เด็กชายแทนคุณ

นามสกุล
สาโค
สีแสด
หอมหวล
อุ่นสุข
อ้นอยู่
พันธุ์มณี
ประทวน
ซื่อจริง
สังข์กุล
หมื่นพันธ์
พรมศร
ยาจิตต์
สุภา
จีรดิษฐ์
เทียนรัตน์
นวนบ้านด่าน
สดศรี
วงษ์จันทร์
ศรีรัตน์
ศินีพล
โครตสีโน
หอยสังข์
สุขแสงเขียว
ยังแย้ม
ลับโกษา
ฉิมทับ
ศรีสกุลสิน
ชื่นชม
วงษ์เกิด
ภิรมย์พร้อม
แก้วใส
เทศนวน
เพ็งส้ม
คำสอน
เผือกนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง

๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดรวก
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดรวก
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดรวก

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดรวก
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดรวก

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดรวก
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดรวก

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดรวก
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดรวก
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดรวก
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดรวก
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดรวก
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดรวก
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดรวก
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขนุน

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางขนุน
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง
วัดรวก
วัดรวก
วัดรวก
วัดรวก
วัดรวก
วัดรวก
วัดรวก
วัดรวก
วัดรวก
วัดรวก
วัดรวก
วัดรวก
วัดรวก
วัดรวก
วัดบางขนุน
วัดบางขนุน
วัดซองพลู
วัดซองพลู
วัดซองพลู
วัดซองพลู
วัดซองพลู
วัดซองพลู
วัดซองพลู
วัดซองพลู
วัดซองพลู
วัดซองพลู
วัดซองพลู
วัดซองพลู
วัดซองพลู
วัดซองพลู
วัดศรีประวัติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธาดา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๐๑ เด็กชายกันตณัฐ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๐๒ เด็กชายกิตติวัฒน์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๐๓ เด็กชายณัฐพงศ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๐๐

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๐๔ เด็กหญิงณัฐฏฐนันท์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๐๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๐๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๐๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๐๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๐๙

เด็กหญิงกัลปสภัส
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กหญิงนราวดี
เด็กหญิงอิสรีย์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๑๐ เด็กชายปญญพัฒน์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๑๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๑๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๑๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๑๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๑๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๑๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๑๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๑๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๑๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๒๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๒๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๒๒

เด็กชายธนชัย
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายปภากิจ
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงดีนภา
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงมาลินี
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงพัชริดา

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๒๓ เด็กหญิงซรรณนิสา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๒๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๒๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๒๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๒๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๒๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๒๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๓๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๓๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๓๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๓๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายภาโชค
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายวิทยา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงธัญกมล
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงสตางค์
เด็กหญิงภัณทิลา

นามสกุล
วรรณา
ศรีสันต์
นามซุ่ม
ศรีปู
มธุการะสทิสธ์
เฮงพุทธยุรัชต์
มณีโชติ
โกศลสาธิต
ช้างวัน
สุขดอนยวน
ไชยชุม
หลงภูงา
คงแก้ว
ปนเย็น
แก้วศรี
แถลงกันต์
กิติสาโร
สุขเอม
ศรีบุรัมย์
ดวงสง่า
ขำเหมือน
วนาเฉลิมทูล
ปกการะเน
พลชัย
ศรีชัย
รัตนเพชร
ทับทอง
ดวงใหญ่
เตชนอก
พิชนาหะรี
ชัยศรี
สนคำ
อุบลไกรสีห์
นวลใย
อดทน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กหญิงสุปราณี
เด็กหญิงวราลี
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงบุญรัตน์
เด็กชายพัฒน์กวิน
เด็กชายนราพัฒน์
เด็กชายราชพฤกษ์
เด็กชายชนะภัย
เด็กชายพิชัยยุทธ
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงกัลณัฐชา
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายไมตรี
เด็กหญิงอานิก้า
เด็กชายขนาภัทร
เด็กหญิงชุตินันท์
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กหญิงกุลภาภร
เด็กชายสุธี
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายประกาศิต
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร์
เด็กชายสรัล
เด็กหญิงสุปยนันท์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายสพลดนัย
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงจิตรานุช

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๓๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๓๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๓๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๓๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๔๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๔๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๔๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๔๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๔๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๔๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๔๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๔๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๔๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๔๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๕๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๕๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๕๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๕๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๕๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๕๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๕๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๕๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๕๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๕๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๖๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๖๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๖๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๖๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๖๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๖๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๖๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๖๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๖๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๖๙

นามสกุล
อ่อนศรี
เหมประทุมมา
แก้วนก
วงศ์หาริมาตย์
กาบแก้ว
ใจดี
เอี่ยมรักษา
ศรีปู
พ่วงสุวรรณ
ตั๋นคิด
ตั๋นคิด
พรมบุญชู
รุ่งสว่าง
ทองขาว
แสงเหลา
เพ็งพินิจ
วาเลนสุเอลา
คำกลั่น
คงถาวร
อินทร์จันทร์
ฤทธิกำกับการ
กลิ่นหอม
แจ้งจั่น
เนียมรุ่งเรือง
ประชาริโก
เนียมหมวด
สีโน๊ต
ศุขรัมย์
ม่วงเกลี้ยง
ฤทธิ์สันเทียะ
เก่าพิมาย
โอชา
แซ่โดว์
กันดูลย์
สังข์โพธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) วัดศรีประวัติ
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม วัดอุบลวนาราม
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม วัดอุบลวนาราม

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม วัดอุบลวนาราม
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม วัดอุบลวนาราม
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม วัดอุบลวนาราม
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม วัดอุบลวนาราม
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม วัดอุบลวนาราม
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม วัดอุบลวนาราม
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม วัดอุบลวนาราม

๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายพีรณัฐ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๗๑ เด็กหญิงปนมุข
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๗๒ เด็กหญิงชนันชิดา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๗๓ เด็กหญิงเกตน์นิภา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๗๐

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๗๔ เด็กหญิงคณางวรรณ

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๘๐

เด็กหญิงชลชินี
เด็กชายชิตณุพงศ์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงพิมพ์นภา
เด็กชายเมธาสิทธิ์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๘๑

เด็กหญิงวิมลสิริ

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๗๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๗๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๗๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๗๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๗๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๘๒ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เด็กชายวรกิตติ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๘๔ เด็กชายนรวิชญ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๘๓

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๘๕ เด็กหญิงปรานปรียา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๘๖ เด็กหญิงพิมพ์นวียา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๘๗ เด็กหญิงปรียาภัสสร์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๘๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๘๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๙๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๙๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๙๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๙๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๙๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๙๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๙๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๙๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๙๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๒๙๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๐๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๐๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๐๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๐๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๐๔

เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายศาสตรา
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงปริชญา
เด็กชายสรวัชญ์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายสุริเยนทร์
เด็กชายปฎิภาณ
เด็กชายบารมี
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายอลงกรณ์

นามสกุล
เลขยัน
ฟองฤทธิ์
ลามาตย์
ไผ่งาม
เข็มสันเทียะ
เกาะกิ่ง
พิธานพร
จอมทอง
สุดห่วง
ภูกองชัย
ธรรมขันติพงศ์
หงษ์ศรี
แดงฉำ
เริ่มรัตน์
วิริยุตตศิลป
ปนฉาย
ยกขุน
เตชะ
ไชยพันธ์
ยูวะสนธ์
อุขุนทด
พรหมศรี
ต่างใจ
วงค์จีน
อยู่สุขอาบ
แหวนวงษ์
บุญเชิญ
ต๊ะทองดี
สุขคี้
แดงสวัสดิ์
ขุนวงษา
วงจันทา
สิทธิ์เบตร์
จูดี
พลอยประดับ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล

๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล

๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาล
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาล
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาล

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดใหม่ผดุงเขต
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
วัดตาล
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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๐๕

เด็กหญิงกุลนิภา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายภุชงค์
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงไอรัตดา
เด็กชายภากร
เด็กชายสันติ
เด็กชายเจริญ
เด็กชายธนัท

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๐๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๐๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๐๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๐๙
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๑๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๑๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๑๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๑๓

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๑๔ เด็กหญิงลัดดาวรรณ

เด็กหญิงพรไพลิน
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๑๖ เด็กชายณัฐณกร
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๑๗ เด็กหญิงวันอาสา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๑๘ เด็กชายนวฤทธิ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๑๕

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๑๙ เด็กชายณรบดินทร์

เด็กหญิงศิริวรรณ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๒๑ เด็กชายวิวิศน์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๒๒ เด็กหญิงขวัญเรือน
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๒๓ เด็กหญิงขวัญแก้ว
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๒๐

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๒๔ เด็กหญิงกัญญาพิชญ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๒๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๒๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๒๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๒๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๒๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๓๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๓๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๓๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๓๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๓๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๓๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๓๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๓๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๓๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๓๙

เด็กชายฆฌนนท์
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงธันย์รัตน์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กหญิงอาณดา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กชายกัณฑ์อเนก

นามสกุล
ศรีแสงจันทร์
หิรัญนิธิธำรง
วันเพ็ญ
ชินวงค์
ขาวจัตุรัส
กันนิ่ม
อื้อฉาว
เพ็ชรเจริญ
สิ้นภัย
ทองลอย
มูลอุดม
พันธ์ยัง
บัวแก้ว
จั่วกลาง
ศรีน้อย
ผ่องใส
บุญเฟรือง
หัวใจเพชร
หัวใจเพชร
ศุภกิจธีรนันท์
สะสิสะมิส
ต่างใจ
มาตรา
เรือนแก้ว
ศรีหย่อง
เชื้อคำจันทร์
บุญชู
เสนนำเที่ยง
แสนคำ
ชินวงษ์จุ้ย
สิงห์ทองทราย
ไทยล้วน
ชมดง
ขานอ่อนตา
จันพิมพ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ 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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๔๐

เด็กหญิงชรีรัตน์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายศักติธัช
เด็กชายกฤติพงษ์
เด็กชายธรดล
เด็กหญิงพรนารี
เด็กหญิงสิรินทิพย์
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายชัยธวัช
เด็กชายนันทพงษ์
เด็กหญิงณราภรณ์
เด็กหญิงอัจฉริยา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายวรเชษฐ์
เด็กชายจักรพล
เด็กหญิงรินลดา
เด็กหญิงเปมนีย์
เด็กหญิงณัชนันท์
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฏฐชัย
เด็กหญิงชนิดา
เด็กชายมาโนช
เด็กหญิงเชอร์ร่ี

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๔๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๔๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๔๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๔๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๔๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๔๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๔๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๔๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๔๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๕๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๕๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๕๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๕๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๕๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๕๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๕๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๕๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๕๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๕๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๖๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๖๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๖๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๖๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๖๔

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๖๕ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๖๖

เด็กหญิงอรอนงค์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๖๗ เด็กหญิงพรพระหัตถ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๖๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๖๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๗๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๗๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๗๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๗๓

เด็กชายโชคดี
เด็กหญิงกมลพร
เด็กหญิงเพชรนารี
เด็กหญิงรวินท์นิภา
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงกัลยกร

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๗๔ เด็กหญิงพรเพียงพอ

นามสกุล
หงษ์วิไล
ดีวัน
อินทรสุภา
หวายเค
แสนตุ้มทอง
โถต้นคำ
สุขสมกลิ่น
วิเศษ
กิรัมย์
จุติ
ประเสริฐกุล
สนธิ
ถวิลไพร
วงศ์สิงห์
ชาญตะบะ
หูมวงศ์
เนียมน้อย
เอื้อสว่างธรรม
ไก่สระแก้ว
ตั้งเพียรพันธ์
คล้ายจินดา
มะปริง
มีสมยุทธ
สวนอ่อน
หญ้าผา
นิมมานนท์
สังเสวี
เวชโช
เอี่ยมระหงษ์
โรจนวิภาค
คงคำ
วีรเธียรภิญโญ
คงยิ่งหาญ
นิ่มอนงค์
เหตุเกษ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเกลือ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองเกลือ
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเชิงเลน
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเชิงเลน

๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดเชิงเลน
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร
วัดละหาร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายสันติชัย
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๗๖ เด็กหญิงชนันรัตน์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๗๗ เด็กหญิงณัฐกฤตา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๗๘ เด็กหญิงณัฐิกา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๗๕

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๗๙ เด็กหญิงชุติกาญจน์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๘๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๘๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๘๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๘๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๘๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๘๕

เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายอัครชัย
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายตฤษณ
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงธัญชนก

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๘๖ เด็กหญิงสุพิชาฌาย์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๘๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๘๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๘๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๙๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๙๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๙๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๙๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๙๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๙๕

เด็กหญิงอันชัญ
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงวนัชพร
เด็กหญิงวรางคณา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายศุภกิตติ์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๙๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๙๗

เด็กหญิงบุศรินทร์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๙๘ เด็กหญิงสุภัทรนันท์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๓๙๙

เด็กหญิงอรจิรา

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๐๐ เด็กหญิงณัฎฐ์วรินทร์

เด็กหญิงพิรดา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๐๒ เด็กหญิงพิรตา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๐๑

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๐๓ เด็กหญิงภัทราภรณ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๐๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๐๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๐๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๐๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๐๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๐๙

เด็กหญิงวิราศิณี
เด็กหญิงกนกขวัญ
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายณัฐดนัย

นามสกุล
เทศวงษ์
ชิ้นเขมจารี
มูลบัณฑิต
นิลภา
ณัฐมนฑณ
ลีลาคณาทรัพย์
อมรรุ่งศิริ
วิเศษศรี
ทายตะคุ
แก้วเรือง
บุญเต็ม
จำนงค์รัตน์
แจ้งมงคล
นิยมเวช
วงษารี
ชัยสุนทร
ปนแตง
ปแก้ว
สุขบางนพ
อรรถเนตร
สิงหรา
เหมือนอินทร์
สายนาค
ชั้นวิเชียร
สุวรรณทัต
เชียงนิยม
วงษ์มณี
วงษ์มณี
คำก้อน
สวาทชาติ
คล้ายจิตสกุล
ปริบัณฑิตย์
ไชยฉิมพลี
ปนแก้ว
ฐิตะสัจจา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
๒๕/๐๒/๒๕๕๑
๑๙/๑๒/๒๕๕๑

๑๐/๐๗/๒๕๕๑
๐๘/๐๘/๒๕๕๑
๐๖/๐๙/๒๕๕๑
๐๖/๐๖/๒๕๕๑
๓๐/๐๔/๒๕๕๑
๑๑/๐๙/๒๕๕๑
๒๗/๑๐/๒๕๕๑
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

๒๐/๐๓/๒๕๕๑
๒๑/๑๑/๒๕๕๑

๑๑/๐๙/๒๕๕๑
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

๐๗/๐๘/๒๕๕๑
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

๐๗/๐๓/๒๕๕๑
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

๐๗/๐๘/๒๕๕๑
๐๙/๐๕/๒๕๕๑
๑๖/๐๙/๒๕๕๑
๒๑/๑๒/๒๕๕๑

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

๐๘/๐๖/๒๕๕๑
๐๘/๑๐/๒๕๕๑
๐๗/๑๐/๒๕๕๑
๐๗/๑๐/๒๕๕๑
๐๕/๐๘/๒๕๕๑
๒๒/๑๑/๒๕๕๑

๐๓/๐๖/๒๕๕๑
๑๙/๐๓/๒๕๕๒
๑๙/๐๕/๒๕๕๑
๒๖/๐๙/๒๕๕๑
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
วัดละหาร
โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) วัดลำโพ
โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) วัดลำโพ
โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) วัดบางรักใหญ่
โรงเรียนวัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๑๐

เด็กชายภควัต
เด็กชายปราโมทย์
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธิวา
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงนนณิชา
เด็กหญิงสุตาภัทร์
เด็กหญิงทักษพร
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงศศิรินธร

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๑๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๑๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๑๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๑๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๑๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๑๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๑๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๑๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๑๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๒๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๒๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๒๒

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๒๓ เด็กหญิงชนนิกานต์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๒๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๒๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๒๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๒๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๒๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๒๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายปฐพี
เด็กชายวรินทร์ธร
เด็กชายกลทีป
เด็กหญิงจีราฎา
เด็กหญิงจิรัชญา

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๓๐ เด็กชายอิศรานุวัฒน์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๓๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๓๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๓๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๓๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๓๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๓๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๓๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๓๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๓๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๔๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๔๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๔๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๔๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๔๔

เด็กชายยศกร
เด็กหญิงนันทพร
เด็กหญิงสุธาวัลย์
เด็กหญิงญาณี
เด็กหญิงดารัญ
เด็กหญิงมนัสวี
เด็กชายยศกร
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายพงษ์สุทัศน์
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงศิริฉัตร
เด็กหญิงกรวินท์

นามสกุล
เพชรอาภรณ์
คิดค้า
ชลภาพ
เกรียงไกรวรรณ
ภาระจ่า
อาตวงษ์
ขำทอง
กระแสเทพ
วรวงศ์พิสุทธิ์
เปลี่ยนศรีเพ็ชร
พันธ์ศิลา
อาทิตย์ต้ัง
เกาะสา
ลีทอง
นิ่มนุช
เฉลิมบุญ
สิริเวชพันธุ์
อิ่มปาน
เที่ยงเจริญรักษ์
สังข์เงิน
รัดชำ
ศุภวรรณเจษฎ์
บุญเศรษฐ
บุญจันทร์
สุวรรณล้วน
ศรีเดช
มิ่งสมร
เข็มทอง
พรหมเกิด
มีมา
บุญพิพัฒนสกุล
ขวัญเอี่ยม
ลมมาลี
ล่วงลือ
แร่ทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะเดื่อ

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมะเดื่อ
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

สังกัดวัด

วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดมะเดื่อ
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กชายณัฐภาส
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กชายอนัส
เด็กหญิงฟาติมา
เด็กหญิงดนยา
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กชายรชต
เด็กหญิงบงกชพร
เด็กหญิงทิพรัตน์
เด็กหญิงอาภาพร
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายเดียว
เด็กชายมงคลธรรม
เด็กหญิงณัชชารีย์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๔๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๔๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๔๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๔๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๕๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๕๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๕๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๕๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๕๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๕๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๕๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๕๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๕๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๕๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๖๐

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๖๑ เด็กหญิงพชรพรรณ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๖๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๖๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๖๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๖๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๖๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๖๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๖๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๖๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๗๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๗๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๗๒

เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงสุปาณี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงภัคนันท์
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงชนิศา
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กชายกษิด์ิเดช
เด็กชายยศวัฒน์
เด็กชายณัฐวัฒน์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๗๓ เด็กชายสุวรรณชาติ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๗๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๗๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๗๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๗๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๗๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายกิตติภัทร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายฆนฤต
เด็กชายณภัทร
เด็กชายจุติพล

นามสกุล

ประกิ่ง
ทรัพย์เนตร
วงษ์สุวรรณ
ลามอ
ม่วงใหม่
จอมพล
สมไทย
จันทร์อ้น
สหะเดช
แก้วชูเชื้อ
ศรีหาบุญมา
ปุลาตะนัง
สุทธิประภา
สุขโข
ฉันทพิทยาสกุล
ฐิติวดีพันธกุล
จันทรภักดี
พิมพินิจ
กันน้อย
คะติ
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ตามพันธุ์ดี
บุตรพรม
อ่วมยิ้ม
สงทำ
นาถมทอง
ทิพยมนตรี
ขันธวิจารณ์
ชาญเชิดศักดิ์
กันน้อย
คะดุน
ทศราช
เหมือนบางซื่อ
สุขแย้ม
โลพิศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดไผ่เหลือง
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๘๐

เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายมนัสชนก
เด็กชายสิรายุ
เด็กชายณัฐภณ
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายจตุภัทร
เด็กชายนพดล
เด็กหญิงขวัญธิดา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงบุญฑิตา
เด็กหญิงศิริมา
เด็กหญิงทัตชญา
เด็กหญิงอัมพิการ์
เด็กหญิงชลธิชา

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๘๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๘๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๘๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๘๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๘๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๘๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๘๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๘๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๘๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๙๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๙๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๙๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๙๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๙๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๙๕

นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๙๖ เด็กหญิงณิชชยานุช
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๙๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๙๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๔๙๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๐๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๐๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๐๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๐๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๐๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๐๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๐๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๐๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๐๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๐๙
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๑๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๑๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๑๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๑๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๑๔

เด็กหญิงศรีสวรรค์
เด็กหญิงชนารดี
เด็กหญิงเอมฌรี
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงศุภานุช
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงจิณัฐตา
เด็กหญิงณัฐธีรา
เด็กหญิงธนิดา
เด็กชายนพคุณ
เด็กชายพิชยดนย์
เด็กชายบารเมษฐ์
เด็กชายปุญญพัฒน์

นามสกุล
น่วมสุข
นิยมทอง
สุกก้อน
โมกขะรัตน์
รอยพยอม
ละว้า
ตองอ่อน
เฮ้าจำนงค์
มะโนรัตน์
กลำพุก
เชื้อพูน
แก้วหนองปง
กลิ่นบุญฟุง
เอมแจ้ง
น่วมสุข
ศรีนันตา
นพพรสุวรรณ์
พูลทอง
คุ้มจันทร์
บุญรอด
จำปาศรี
ศรีจันทร์
แก้วกอง
จะลอ
เหมือนใจ
ศรีสุวรรณ์
ตาฟาก
คำจีน
ชาติพุดซา
เที่ยวแสวง
อาจดวงดี
แก้วสอาด
สว่างกรรณ์
เฉลยธันทวิลาศ
วงศ์ชัยรุ่งเรือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ 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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ดาดง
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๑๖
คนต่างประเทศ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๑๗
ศุกระคุปต์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๑๘
สุทธิวิลัย
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๑๙
นามเอี่ยม
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๒๐
ศรีไทย
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๒๑
ทหาร
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๒๒
นรเอี่ยม
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๒๓
นาคหล่อ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๒๔
ดวงใส
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๒๕
อนันตชัย
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๒๖
เทศแก้ว
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๒๗
ใจคิด
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๒๘
เวียงอ้าย
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๒๙
ตาลกุล
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๓๐
ณรงค์เดชเมธากุล
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๓๑
คงอ่อน
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๓๒
สว่างพันธุ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๓๓
คุ้มประดิษฐ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๓๔
มะปะเภา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๓๕
ฉำโต
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๓๖
สุพัฒน์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๓๗
สุขเกษม
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๓๘
เอี่ยมสอาด
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๓๙
จันทิม
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๔๐
เนตร์จุ้ย
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๔๑
ศิริกุล
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๔๒
เรืองอ่อน
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๔๓ เด็กหญิงขวัญปภัสร์ บรรลือทรัพย์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๔๔ เด็กชายพัชรพล วงศ์นาค
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๔๕ เด็กหญิงณัฐณิชา สอนลาว
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๔๖ เด็กชายกิส กิส ชาน นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๔๗ เด็กชายสิทธิพร บุญทวี
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๔๘ เด็กชายอธิรัตน์ รัดคุ่ย
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๔๙ เด็กหญิงลลิตา
ดวงเงิน
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กชายภูชิต
เด็กชายกันต์
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงนภาพรณ์
เด็กหญิงปายฝน
เด็กหญิงภัทรียา
เด็กหญิงสายธาร
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงยุวธิดา
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงศรัณรัตน์
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายชโนทัย
เด็กชายสมมาศ
เด็กชายพงศพัศ
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายวีรเทพ
เด็กชายอาติยะ
เด็กชายชัยนันท์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงวีราภรณ์
เด็กหญิงพรวลัย
เด็กหญิงชิตากานต์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตลาดบางคูลัด
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดพิกุลเงิน
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดเอนกดิษฐาราม
วัดบางโค
วัดบางโค
วัดบางโค
วัดบางโค
วัดบางโค
วัดบางโค
วัดบางโค
วัดบางโค
วัดบางโค
วัดบางโค
วัดบางโค
วัดบางโค

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๕๐

เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงนิชาวัลย์
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงกาญมณี
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายโฆษิต
เด็กชายแสงฟา
เด็กชายชิสนุพงศ์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กชายนำเพชร
เด็กชายธัญภพ
เด็กชายธราดล
เด็กชายบวรศักดิ์

มีโต
อยู่ตาด
ชุมพล
ไทยบู่
มั่นใจดี
สุขวรรณะ
ทับเงิน
ภาคทอง
มุกคำ
ปนแสง
ฉะนุดรัมย์
เหล่าพิเดช
สุธีสุนทรกุล
หลวงสาร
เตชะชุตินันท์
พัววรานุเคราะห์
สุทธิวารี
เต่าทอง
กรทองคำ
สมจิตร
แก้ววันตา
พรมสวัสดิ์
พิมยาน
บุญสุวรรณ์
นากระโทก
พันธ์กิตติกุล
กลิ่นภู่
วงศ์เปย
ทองสามัญ
ปนสุวรรณ
รัตนมณี
แดงเปล่ง
แก้วเอี่ยม
สนธยามาลย์
รักแจ้ง

นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๕๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๕๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๕๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๕๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๕๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๕๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๕๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๕๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๕๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๖๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๖๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๖๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๖๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๖๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๖๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๖๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๖๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๖๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๖๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๗๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๗๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๗๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๗๓

เด็กชายปนนที
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงภานุมาศ
เด็กชายอัครพัชร์
เด็กชายอุ้มบุญ
เด็กชายสรวิชญ์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๗๔ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์

เด็กหญิงชีวาพร
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๗๖ เด็กหญิงปลายฝน
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๗๗ เด็กหญิงพรคเณศ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๗๕

นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๗๘ เด็กหญิงเบญญาภา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๗๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๘๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๘๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๘๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๘๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๘๔

เด็กหญิงวชิรญาฌ์
เด็กหญิงสรธนพร
เด็กหญิงโกสิตา
เด็กหญิงชาดา
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กชายพณาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) วัดบางโค

๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

๐๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๘/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๘๕

เด็กชายภูตะวัน
เด็กหญิงธันยาภัทร์
เด็กหญิงสินใจ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กชายวิสุทธิ์
เด็กหญิงแพรวา

ชุนการุณ
เพชรพราย
สมสมร
เจี่ยภักดี
อินทมนต์
หมันเทศมัน
สมพงษ์
เอี่ยมแก้วไพศาล
บุญสนอง
ร้อยศรี
โพธิ์ชู
หลำวิลัย
นาคหรั่ง
ศรีตงกิม
เลี้ยงรักษา
คำวงษา
ฐานเหล็ก
จัตุรัส
กาบแก้ว
คุ้มได้อยู่
โฆสิโต
ศรีพระนามน้อย
พลโยธา
ช่วยชู
ทรรพนันทน์
เชิดชน
นาพนัง
รัตนกรวิทย์
กุดเปง
ศรสวาท
บัวคงสระ
สายหยุด
สังข์รุ่ง
บุญเกื้อการุณรักษ์
ดาวเรือง

๑๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๘๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๘๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๘๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๘๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๙๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๙๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๙๒

นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๙๓ เด็กหญิงปริญญาภัทร
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๙๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๙๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๙๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๙๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๙๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๕๙๙

เด็กหญิงกิตติยา
เด็กชายพิษณุ
เด็กหญิงอังคณา
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงอรทิรา
เด็กหญิงปยนันท์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๐๐ เด็กหญิงพัชราลักษณ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๐๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๐๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๐๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๐๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๐๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๐๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๐๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๐๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๐๙
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๑๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๑๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๑๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๑๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๑๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๑๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๑๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๑๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๑๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๑๙

เด็กชายสุขพล
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายณัฐพัฒน์
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายวสุพล
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงนภาโสภิต
เด็กหญิงมัลลิกา
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงทฤฒมน
เด็กหญิงอัยย์วาริน
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายปภาวิน
เด็กหญิงปลายมาศ
เด็กหญิงรวิพร

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองเจ้า

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดราษฎร์ประคองธรรม
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดยอดพระพิมล
วัดคลองตาคล้าย
วัดคลองตาคล้าย
วัดไทรน้อย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย
วัดกล้วย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เศรษฐพงษ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๒๑
ศิริปญญา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๒๒
เนติประเสริฐ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๒๓
ปนเกตุ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๒๔
ปราบเสร็จ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๒๕
ท่าทราย
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๒๖
พึ่งเกษม
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๒๗
เกียรติพงสา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๒๘
นิดสีลาย
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๒๙
ดังกลาง
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๓๐
ศักดายศ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๓๑
สรังษี
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๓๒
ศักดิ์ศิริเกษมกุล
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๓๓
ยิ้มศรวล
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๓๔
บรรเลงใจ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๓๕
พันธ์โสรี
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๓๖
สระบัว
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๓๗
ธัญญาหาร
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๓๘
เพ็ชรไทย
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๓๙
ศรีภุมมา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๔๐
ชำนาญกอง
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๔๑
มอญวัฒ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๔๒
ตามาสี
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๔๓
เจิ้งตระกูล
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๔๔
ลัทธิธรรม
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๔๕
พิกุล
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๔๖
เกิดนาค
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๔๗
ดลพนิต
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๔๘
แสงจื่น
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๔๙
เรืองกิจ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๕๐ เด็กหญิงวรินทร์วรดี ศิริกุลทัตสรวง
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๕๑ เด็กหญิงอภิชญา วีรชายลักษณ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๕๒ เด็กหญิงอรณิชชา ขุนเศรษฐี
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๕๓ เด็กหญิงรดา
เมธาศิลวัต
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๕๔ เด็กชายธรากร
อังกุระ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กหญิงสิริกร
เด็กหญิงสุพัชญา
เด็กชายพริษฐ์
เด็กชายปฏิญญา
เด็กชายภูสิทธิ
เด็กหญิงอรอุษา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กชายกาจพน
เด็กชายรัญชน์
เด็กชายชิษณุกุนต์
เด็กชายภวดล
เด็กชายมนัสชนม์
เด็กชายราเชน
เด็กชายวรกมล
เด็กชายอัศม์เดช
เด็กชายธีรวิทย์
เด็กหญิงบุญณิชา
เด็กหญิงรมิดา
เด็กหญิงณัฏฐา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงกิตติ์สิริ
เด็กหญิงธัญทิพย์
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงคณิศร
เด็กหญิงเพชรรดา
เด็กหญิงวรัชยา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายนนทรีย์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงพิชาภรณ์
เด็กหญิงธันย์รภัสร
เด็กหญิงนภาพร

นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๕๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๕๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๕๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๕๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๖๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๖๑

นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๖๒ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๖๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๖๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๖๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๖๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๖๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๖๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๖๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๗๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๗๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๗๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๗๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๗๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๗๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๗๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๗๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๗๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๗๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๘๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๘๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๘๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๘๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๘๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๘๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๘๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๘๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๘๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๘๙

นามสกุล
สำราญ
รัตนฉัตรชัย
เขมาสิทธิ์
แสงสง่า
เจนกุลนิษฐ์
ปญญารัตน์
ละออ
ภูรินันทกุล
นพรัตน์เจริญ
เกตุทอง
ทองนุ้ย
ปานอ่วม
ปญญารัตน์
เฉลิมชัย
เสรีรัตนาพงศ์
ตั้งอริยะ
บำเพ็ญผล
ตามชัย
ชัยอนิรุทธ์
บุญโญ
พิมลศรี
ผ่องแผ้ว
ทรัพย์ทอง
เขียนนิล
อินทร์นุ่มพันธ์

เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงณัฐนพิน
เด็กหญิงธันย์ธาวิน
เด็กหญิงปญจลี
เด็กชายธัชธภัทร
เด็กชายพชร
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กหญิงทยิดา
เด็กหญิงภิชญาภา
เด็กหญิงพราวนภา
เด็กหญิงมีนานุช
เด็กหญิงศุภนิดา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงมาณิษา
เด็กชายนพวินท์
เด็กหญิงดารากรณ์
เด็กชายโชคทวี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์ธนู
เด็กหญิงปรีชญาภรณ์ จงเจริญ
เด็กหญิงธัญชนก ฟกหอม
เด็กหญิงอริสา เหลือจันทร์
เด็กหญิงกาญจนา คำฟู
เด็กหญิงพาฝน สังฝน
เด็กหญิงเหมือนฝน สังฝน
เด็กหญิงเปมิศา จูฑะจันทร์
เด็กหญิงปณัฐชญา พลที

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายชุมพล อรัญญะนาค
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๙๑ เด็กหญิงศศิวิมล แก้วทับ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๙๒ เด็กหญิงลักษณ์สิตา ตั้งสุข
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๙๓ เด็กหญิงณัฎฐณิชา ปาเกลือ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๙๔ เด็กหญิงณัฐธิดา ออมชมภู
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๙๕ เด็กชายอธิชัย
รัตนชื่น
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๙๖ เด็กชายราชันย์ อบกลิ่น
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๙๗ เด็กหญิงณิชาพัชญ์ ขำภู่
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๙๘ เด็กหญิงนิภาภรณ์ ครองผา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๙๙ เด็กชายต๊อบ
เจริญสุข
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๐๐ เด็กหญิงธนัชชา วงษ์ปอม
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๐๑ เด็กชายฤทธิ์ธิพล มาทัน
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๐๒ เด็กชายคมไผ่
ยืนยง
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๐๓ เด็กชายธันวา
มะหิงสิบ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๐๔ เด็กหญิงวิธิตา
ชำนิกุล
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๐๕ เด็กหญิงพริมา
แก้วลัดดา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๐๖ เด็กหญิงชลธิชา ยุคณธร
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๐๗ เด็กชายปกฤษ
ตุ้มพ่วง
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๐๘ เด็กหญิงกุลิสรา เทียนทอง
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๐๙ เด็กชายกันติชัย พลเยี่ยม
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๑๐ เด็กหญิงภักสดาพรรณ จงพัฒนพันธุ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๑๑ เด็กชายอนันตสิน อินทโภชน์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๑๒ เด็กหญิงนฤภร
ด้วงอุดม
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๑๓ เด็กหญิงภัทรวดี พงฺษ์เทศ
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๑๔ เด็กชายกำเนิดชัย เกิดไพโรจน์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๑๕ เด็กหญิงฐานิดา นาคเสวก
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๑๖ เด็กหญิงณัฐกาณ แก้วธานี
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๑๗ เด็กชายณัฐพงศ์ มีลือวัน
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๑๘ เด็กหญิงธัญญาเรศ เกตุปน
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๑๙ เด็กชายธีรภัทร์ กุลกัลยา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๒๐ เด็กหญิงเบญจมาพร บุญสม
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๒๑ เด็กหญิงรัทยา
พาภักดี
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๒๒ เด็กหญิงวัลวลี
โสภา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๒๓ เด็กหญิงวิชญาภรณ์ ทองมาก
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๒๔ เด็กชายวิธวัช
สานุช
นบ ๒๖๑๖๓/๐๖๙๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน

๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) วัดอุทยาน
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน

๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน

๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๒๕

เด็กหญิงวิมล
เด็กชายนันทวัชร
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงกิ่งฟา
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายพีรวัส
เด็กชายสมพล
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายชัยสิทธิ์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๒๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๒๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๒๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๒๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๓๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๓๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๓๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๓๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๓๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๓๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๓๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๓๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๓๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๓๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๔๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๔๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๔๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๔๓

เด็กชายวรเมธ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กชายศิรวิชญ์
เด็กชายธรรมปพน
เด็กชายณัฏฐวัฒน์
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กหญิงเฉลิมศรี
เด็กหญิงสุพิจิตตา

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๔๔ เด็กหญิงณัฏฐ์นภพร
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๔๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๔๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๔๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๔๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๔๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๕๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๕๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๕๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๕๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๕๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๕๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๕๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๕๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๕๘

เด็กหญิงธัญวรัตม์
เด็กชายณรงค์กรณ์
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายเทวฤทธิ์
เด็กหญิงภิรัญญา
เด็กหญิงบุษบากร
เด็กชายอดิสร
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงมณทิพย์
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กชายนิติภูมิ
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายกุลณัญช์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๕๙ เด็กหญิงพิมพ์มาดา

นามสกุล
อินทร์แตง
หินแก้ว
เทียนขาว
จัตตุวงค์
กลั่นด้วง
บาศรี
นพพันธ์
ปรียงค์
ศรีจาด
เรี่ยวแรง
รักษ์อารีกุล
สังข์เผือก
อุรัง
นาคก้อน
ตติยก้องเกียรติ์
สินสืบผล
ฤทธิเดช
แช่มชื่น
ทองกลั่น
ภูวเดชนวัตศิริ
ธัญญเจริญ
สุดรัก
ทองกลั่น
อรุณรับ
เชยกลิ่น
ด้วงทองสุข
พรทิพย์
แตงเพ็ชร
บางเพ็ง
ยินดีพบ
เกล้าเจริญ
เปดชั้น
ขาวถิน
ลอดสุโข
เสียงเย็น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) วัดอุทยาน
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
วัดอุทยาน
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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๖๐

เด็กหญิงพิมพ์พิดา
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงกรกฎ
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงอรุณโรจน์
เด็กหญิงรพิชา
เด็กหญิงปฐทิชา
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงลูกแก้ว
เด็กชายสุทธินัย
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงษุภากร
เด็กหญิงโสภิดา
เด็กหญิงนิภาวรรณ
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายธนดล
เด็กชายจันทกร
เด็กชายสุธีมนต์
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กชายสุรกิจ
เด็กหญิงจีระนันท์
เด็กหญิงปยนุช
เด็กหญิงปรารถนา
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงกุลณัฐ
เด็กหญิงปุณยวีร์

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๖๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๖๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๖๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๖๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๖๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๖๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๖๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๖๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๖๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๗๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๗๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๗๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๗๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๗๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๗๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๗๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๗๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๗๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๗๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๘๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๘๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๘๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๘๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๘๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๘๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๘๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๘๗

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๘๘ เด็กหญิงฐิติยาภรณ์

เด็กชายธนพัฒน์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๙๐ เด็กหญิงอรจิรา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๙๑ เด็กชายธีรภัทร
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๙๒ เด็กหญิงพอเพียง
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๘๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๙๓ เด็กหญิงจันทร์ปรียา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๙๔

เด็กชายธนภัทร

นามสกุล
เสียงเย็น
นมสาตร์
ชุ่มชาติ
หนุนยศ
พงษ์พิทักษ์
วงศ์เสนารักษ์
ขำประเสริฐ
บุญสนิท
ปอมปลั่ง
ทองสุข
ทางโต๊ะ
รัตนศรี
หนองเปด
บุญย้อย
พลายยงค์
บัวเงิน
ใจอารี
จันทวาส
มูลทองชุน
ทรรทรานนท์
เจริญมาก
ดวงแก้ว
ฤกษ์นิมิตร
ทับทองคำ
วิเทห์
งามพริ้งศรี
วงษ์แจ้ง
ศิริวัฒน์
สุภาวิทย์
บุญนาค
โพสีดี
สมนิล
คงศร
นารี
อินทร์ปาน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ 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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายอนุศิษฏ์
เด็กชายณฐพงศ์
เด็กชายกรกต
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงรสสุคนธ์
เด็กหญิงเรณุกา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงจินตรีย์
เด็กหญิงจิดาพร
เด็กหญิงนิตา
เด็กหญิงนลินธร
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายวิชชา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงสรวันตี
เด็กชายสุวิจักขณ์
เด็กชายภัทรพล

มาสีปา
ประตูเงิน
กะไหล่เงิน
ผลจันทร์
โปะสุวรรณ
นามศิริ
จิตประทุม
ทักษิณ
สุรศร
ปานเจียมตัว
เกษรพิกุล
คำชื่น
พันธุ์ไม้
เลิศประสิทธิ์พันธ์
สุนทรวงษ์
ผ่องแผ้ว
ธิแจ้
ช่างทอง
เชื้อวณิชชากร
บุญล้อม
ตัณฑะผลิน
ยาตรา
สิงห์ทอง
ไขกลางดอน
สหัสทัศน์
บุญวงค์
สุวรรณจุฑามณี
ผลให้
นาทองชัย
เจริญสุข
สะอาดเอี่ยม
อินตา
ศรีดำ
ศรีอ้วน
กุลไชย

นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๙๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๙๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๙๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๗๙๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๐๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๐๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๐๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๐๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๐๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๐๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๐๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๐๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๐๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๐๙
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๑๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๑๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๑๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๑๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๑๔

นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๑๕ เด็กหญิงธัญญาศิษฏ์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๑๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๑๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๑๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๑๙

นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๒๐
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๒๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๒๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๒๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๒๔
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๒๕
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๒๖
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๒๗
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๒๘
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๒๙

เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงภัทรมาศ
เด็กหญิงชรัญญา
เด็กหญิงศรุดา
เด็กหญิงแพรววนิต
เด็กชายพัสกร
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงคชาภรณ์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายธนพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายพรพิพัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดบ่อ
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๓๐

เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายยุทธฉัตร
เด็กหญิงพริมรศา
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กหญิงนาริน

นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๓๑
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๓๒
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๓๓
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๓๔

นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๓๕ เด็กหญิงเบญจญาณี

เด็กหญิงกัลยรัตน์
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๓๗ เด็กหญิงอธิชา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๓๘ เด็กหญิงกฤติญดา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๓๙ เด็กหญิงรินท์นิตา
นบ ๒๖๑๖๓/๐๘๓๖

นามสกุล
จูงวงษ์สุข
อินทำ
บางสุวรรณ
แก่นแก้ว
ภูระบัตร
หาญธรรม
แจ้งห้วย
รัมมะสิงห์
ปนสันทัด
สุขพานิช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

สังกัดวัด

วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์

หมายเหตุ

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔
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