
ศ. ๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑

ส่งสอบ ๙,๗๓๔ คน ขาดสอบ ๘๗๒ คน คงสอบ ๘,๘๖๒ คน สอบได้ ๖,๘๑๗ คน สอบตก ๒,๐๔๕ คน  (๗๖.๙๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๐๑

เด็กหญิงกฤติมา ศิลวิรัตน์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๐๒

เด็กชายกัณฐ์ชสิทธิ

์

โสภณางกูร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๐๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ บุญปวน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๐๔

เด็กหญิงกุลจิรา ธนินพสิษฐ์ ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๐๕

เด็กชายชวิศ อยู่ยืน ๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๐๖

เด็กชายณัฐพล ประเสริฐศรี
๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๐๗

เด็กชายณัฐพล ศรีเสน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๐๘

เด็กชายณัฐภัทร บุญแท้
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๐๙

เด็กชายถิรพร นินขลัง ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๑๐

เด็กหญิงธนัชพร คุณาวิชชา ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๑๑

เด็กหญิงธนัชพร รู้บุญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๑๒

เด็กชายธนันธร สัญญะพาน ๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๑๓

เด็กชายธนาวินท์ ปานกลิน

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๑๔

เด็กชายธีทัต วาณิชวัฒนกุล ๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๑๕

เด็กชายนครินทร์ ภูต้องใจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๑๖

เด็กชายนนที ทะแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๑๗

เด็กหญิงนลินี ศรีน้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๑๘

เด็กชายนวพล โคตรพันธ์ ๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๑๙

เด็กหญิงนิชาภา ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๒๐

เด็กชายบุญพิทักษ์ วงษ์ตา ๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงบุณยวีย์ บางน้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๒๒

เด็กชายบุรินทร์พศ สุขสวัสดินำโชค

์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๒๓

เด็กชายปกปก กุลตระการ ๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๒๔

เด็กชายปญญากร อยู่ยืน
๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๒๕

เด็กชายพงศ์พสุ แดงสังวาลย์ ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๒๖

เด็กหญิงพจณิชา เกตุทอง
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๒๗

เด็กชายพัสกร พันธุ์พุฒ
๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงพิชญาภา สังข์คง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๒๙

เด็กชายพิชุตม์ พันธุ์พร้อม ๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๓๑

เด็กชายพีรศุษม์ นุเสน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๓๒

เด็กชายพีระวัฒน์ ศรีวรารมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๓๓

เด็กชายภณปก อังคนาวิน ๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงภัคธีพร อินทร์คุ้มวงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงภัลทิลา ศรีวะโล ๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๓๖

เด็กชายภานุพงศ์ เกศจุฑารัตน์ ๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๓๗

เด็กชายภูตะวัน ยาวจันทา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๓๘

เด็กชายภูเบศ ทับทิมพลาย ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๓๙

เด็กหญิงภูริชญา สุดสม
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๔๐

เด็กชายรวิภาส พุฒลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๔๑

เด็กชายศักดิโชติ ถนอมลิขิต
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๔๒

เด็กชายศุภโชค เขียวเล็ก ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๔๓

เด็กชายศุภณัฐ ขันทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๔๔

เด็กชายศุภรัตน์ สุขชูศรี ๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๔๕

เด็กชายสมบัติ ยอดนุ่น
๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงสุนัทดา วิเศษชาติ ๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๔๗

เด็กชายอันดา พันวา ๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงอิงค์พิศา สุระภัคชโยดม ๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงกชกร โพธิทอง

์

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๕๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร

ลีสุวรรณกุล

้

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๕๑

เด็กชายกีรติ ดวงไสย
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงเกศแก้ว พรมทรัพย์ ๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๕๓

เด็กหญิงจอมขวัญ สุกกลำ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๕๔

เด็กหญิงจิชาญา บุญประเทือง ๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงจิณัฐตา จินเต ๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงจิดาภา สงวนรัตน์ ๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงจิรนันท์ เย็นทรวง ๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงจิรัชญา ปญญาไว
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๕๙

เด็กหญิงจิรัญญา ภาวงศ์ ๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๖๐

เด็กชายชญานน ขาวเมฆ ๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๖๑

เด็กหญิงชาริสา โสชาลี ๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๖๒

เด็กชายณภัทร รักชีพ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๖๓
เด็กหญิงณัฏฐานิษฐ์ สุขชนะ ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๖๔

เด็กชายทศพล หงษากล
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๖๕

เด็กชายธนชาต ศรีเรืองโห้ ๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๖๖

เด็กชายธนชาติ มนตรีวิทย์ ๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๖๗

เด็กชายธนาวุฒิ จันทรกุล ๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๖๘

เด็กชายธฤษฎา มีแสง ๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๖๙

เด็กชายพงศกร คงเกษม ๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๗๐

เด็กชายพัทธนันท์ จันทร์โอทาน ๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๗๑

เด็กชายพีรภัทร ภิญโญชีพ ๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๗๒

เด็กชายเพิมพูล

่

ผาดไพบูลย์ ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๗๓

เด็กชายภรัณยู ครุธใหญ่ ๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงภัควลัญช์ จำเนียรทรง ๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงภัณฑิรา สาระวาส
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๗๖

เด็กชายภูมิรพี เทพกัน ๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๗๗

เด็กหญิงมนัสวี โชติพ่วง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๗๘

เด็กชายยศกร เข็มรัมย์ ๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๗๙

เด็กชายยุทธนา ปาเมืองมูล ๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๘๐

เด็กชายรชต ชาวประจิม ๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๘๑

เด็กชายเรืองกิตต์ อัครรักษ์พงษ์ ๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๘๒

เด็กชายวงศกร ศรีศักดิดา

์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๘๓

เด็กชายวรพล งอกงาม
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๘๔

เด็กชายวรภาส แซ่ตัง

้

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๘๕

เด็กชายวัฒนพงษ์ โชคชืน

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๘๖

เด็กชายวันชัย จักรแก้ว ๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๘๗

เด็กชายวิศวะ ลุนเผ่
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๘๘

เด็กชายศราวุฒร์ รัตนาวิน ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๘๙

เด็กชายศิรชัช เขียวชอุ่ม ๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๙๐

เด็กชายศิรภัทร สินสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๙๑

เด็กชายศิริชัย นาคเปา ๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๙๒

เด็กชายศิวกร หารู้ ๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๙๓

เด็กชายศุภณัฐ ติววงศ์

้

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๙๔

เด็กชายศุวิจักขณ์ ใจหลวง ๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๙๕

เด็กชายสุกฤษณ์ชัย เกษม
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๙๖

เด็กชายอัฐวิน รัตนปรีชาชัย
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เบ้าทอง ๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงกฤติญา นิธิเบญจกร
๐๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๐๙๙
เด็กหญิงกัณจน์อมล

เขียวสุวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๐๐

เด็กชายคณาภัทธ จันทร์ประโคน
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๐๑

เด็กหญิงจิตตาภา สงวนธรรม
๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๐๒

เด็กหญิงชิตาภา ลอยแก้ว ๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงฐิตารีย์ ทาลัย ๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๐๔

เด็กหญิงฒิมาภรณ์ แก่นจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๐๕

เด็กชายณัชพล บุญคำเมือง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๐๖

เด็กชายณัฐภัทร ปเพราะ
๑๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๐๗

เด็กหญิงณัฐสินี สัมพันธ์นิรันดร
๒๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๐๘

เด็กหญิงดลบันดาล กุลละทำเนียบ
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๐๙

เด็กหญิงทักษวดี เชือจีน

้

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงธนพร ตุลยากรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๑๑

เด็กชายธนภัทร อมรศรีสุข
๐๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๑๒
เด็กหญิงธรรมญาดา

บัวรัตนกาญจน์
๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๑๓

เด็กชายธราเทพ โยธาการ ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงธัญนันทน์ โคตประทุม
๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๑๕

เด็กชายนนทพัทธ์ กล้าแข็ง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๑๖

เด็กชายนปก ขวัญตา
๒๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๑๗

เด็กหญิงนภัสสร สันติสุนทรวัฒน์
๐๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๑๘ เด็กหญิงนวลประภัสสร์

ชคศรีสว่าง ๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ทองแพง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๒๐

เด็กชายนันทภพ พลายงาม
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๒๑

เด็กชายนันทภพ สุทโธ
๒๑/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๒๒

เด็กหญิงปมานัน ทองหยวก
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๒๓
เด็กหญิงประกายมุก

สมบัติ
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๒๔

เด็กหญิงปาณรพี เกินสกุล
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๒๕

เด็กชายปาณวัฒน์ ทรงเพียรธรรม ๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๒๖

เด็กหญิงปาณิศา จันเทวี
๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๒๗

เด็กหญิงปานปรียา อิศดุลย์
๒๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๒๘

เด็กชายปยะ ศรีใสคำ
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๒๙

เด็กหญิงปุณญดา ศรีวิลัย
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงเปรมมิกา ซ่อนกลิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๓๑

เด็กชายพงศ์พล โมเครือ
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๓๒

เด็กชายพงศภัค โพธิงาม

์

๑๓/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๓๓

เด็กชายพชร สุริยกุล
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๓๔

เด็กชายพชรพล แก้วกัน
๒๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงพชรวรรณ นาคนาม
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๓๖

เด็กชายพรรษา กาเรียน
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๓๗

เด็กหญิงพัชรมน แก้วมณี
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงพิชชานันท์ อ่วมเจริญ ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงพิชญาภัค อำคง ๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงพิชาทา บารมี ๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๔๑

เด็กชายพุทธคุณ สารสวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๔๒

เด็กชายไพสิฐ บุญมาเลิศ
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๔๓

เด็กหญิงภัทรศยา แดงศิริ ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๔๔

เด็กชายภาคิณ พงษ์พานิช
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๔๕

เด็กชายภูริภัคร ใสแจ่ม
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๔๖

เด็กชายรัชพล ปาระชาติ ๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๔๗

เด็กหญิงรินรดา สีหะอำไพ
๒๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๔๘

เด็กหญิงลัลน์ญดา ไม้ตรา
๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๔๙

เด็กชายวงศธร กาฬภักดี
๑๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๕๐

เด็กชายวรัญู ทัพธานี
๒๑/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงวริศรา อัครจรัสโรจน์
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงวัชญาฎา ตันวรณ์สิริ ๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๕๓

เด็กชายวินทกร จิรรัชวณิช
๐๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๕๔

เด็กชายศุภกฤต ช่วยกิจ ๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงศุภิณญา เม็งเกตุ ๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๕๖

เด็กชายสกุล แนบผักแว่น ๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงสมิตา รอดพล
๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงสาริศา ทิวาตรี
๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๕๙

เด็กชายสิทธิกร ทรัพย์ศรีเมือง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๖๐

เด็กหญิงสิริกุล คชายังยืน

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงสุชาวดี เกษา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๖๒

เด็กหญิงสุฑิตา ลาภตระกูล
๑๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๖๓

เด็กชายสุธีกานศ์ นวนพลอย
๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๖๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปานแก้ว ๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๖๕

เด็กชายสุภเดช ดวงกำเหนิด
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๖๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีแก้วอินทร์
๑๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๖๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ ทาลัย
๐๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๖๘

เด็กชายสุวิจักขณ์ ยิมประเสริฐ

้

๑๒/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๖๙

เด็กชายเสรีพิศุทธ์ มวลฑิตชัย
๑๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงอธิชา ทอนสูงเนิน
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงอธิชา ผาธรรม ๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงอนัญญา เอียมละออ

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๗๓

เด็กชายอนิรุจ เรืองสุข
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงอนิศรา กัญญาเขียว
๑๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงอริสา จำเนียร
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๗๖

เด็กชายอัครชัย ด้วงคง ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๗๗

เด็กชายอัครวินท์ พูนดี
๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๗๘

เด็กชายอังศุชวาล โพธิทอง

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงอิรวดี ดาราดวง ๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๘๐

เด็กชายเอกรัฐ ประโพธิทัง

์

๐๖/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงกนิษฐา สังข์คีรี ๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ สุขงาม ๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงกริษฐา หนูท่าข่อย ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงกวิสรา จันทิมา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงกาญจนา โสภณศิริ ๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองมา ๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงกุลธิดา บุญลอยสงค์
๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงกุลธิดา มีแก้ว
๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงเกวลิน พงษ์เดช
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๙๐

เด็กชายไกรวิชญ์ ยาทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๙๑

เด็กชายคะนิศร พุทสา ๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ แสงทอง ๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๙๓

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีขาว ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงจิรัฐติกาล รวยทรัพย์ ๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงชญาดา คำนับไทย
๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงชนัญธิดา บุญนุช
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงชนิสรณ์ หวานหอม
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงชุติภา โพล้งกลำ ๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงชุติมา อิมศรี

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงซารีมา มิตเตล็บ ๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงญาณิศา เชือทอง

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงญาณิศา แปนแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๐๓

เด็กชายณฏฐพล โนนชัย ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๐๔

เด็กชายณพดนัย ธนภัทรเบญจกุล ๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๐๕

เด็กชายณภัทร ทรัพย์ประเสริฐ
๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๐๖

เด็กชายณัฐพล จันทาพูน
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๐๗

เด็กชายณัฐพล ดอกสี ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๐๘

เด็กชายณัฐภูมิ เทียนมัน

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงณัฐริกา ทองชูแสง ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๑๐

เด็กชายณัฐเวช ตันติธรรมธร
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๑๑

เด็กชายเดชาธร ศิริขันแสง ๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๑๒

เด็กชายตะวัน ภูคำวงศ์ ๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๑๓

เด็กชายติณณภพ ฤดีขจรไชย ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงตีรณา สามาลขึน

้

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงตีรณา สารีบุตร ๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๑๖

เด็กชายถิรภัทร ศรีคำแผง
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงทิชาภรณ์ สุริยะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงทิพย์มานา พละสิทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๑๙

เด็กชายธนกร พูลสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๒๐

เด็กชายธนกร เรืองสุวรรณ์ ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๒๑

เด็กชายธนทรัพย์ ยอดปญญา
๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๒๒

เด็กชายธนภัทร ทรัพย์โภค ๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๒๓

เด็กชายธนวรรธน์ สนิทชัย ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสะกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๒๕

เด็กชายธาราทิพย์ แต้มทอง ๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ หีบทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๒๗

เด็กชายธีรเชษฐ์ ยงค์ไพบูลย์ ๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๒๘

เด็กชายธีรภัทร หลันภักดิ

่ ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๒๙

เด็กชายนนท์ปวิธ เฉลยวิมาน ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๓๐

เด็กชายนัฐวุฒิ ปุนแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๓๑

เด็กชายนัทธพงศ์ ก๋ารินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญมี ๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๓๓

เด็กชายบุญเกือ

้

อินทร
๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๓๔

เด็กชายบุญฤทธิ

์

กิงบุบผา

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๓๕

เด็กชายปฏิพล แก้วศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๓๖

เด็กชายปณณธร ทรัพย์แก้ว
๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๓๗
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ใจเกือ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๓๘

เด็กชายพงศกร พวงสมบัติ ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๓๙

เด็กชายพชรพล โมสิน ๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๔๐

เด็กชายพัชรพล แก้วพร ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงภัทรีดา รุ่งเรือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๔๒

เด็กชายภูริ หอมเย็น
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๔๓

เด็กชายภูริชานนท์ แปนสุวรรณ
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๔๔

เด็กชายภูแสนกล้า แปนสุวรรณ
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๔๕

เด็กชายมงคล ขุนวัด
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๔๖

เด็กชายมานพ ต้นพุ่ม ๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงรัตติกานต์ บัวคำ ๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงรุ่งนภา เรียงรัมย์ ๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๔๙

เด็กชายฤทธิไกร แซ่ฮัน

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๕๐

เด็กชายวงศธร คล้ายนิม

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๕๑

เด็กชายวรชิต จันทร์นวล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงวรรณพร ปลาดรัมย์ ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงวิชญาดา ฤทธิเดช

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๕๔

เด็กชายวิทวัส เสมอเชือ

้

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงวิรัญชนา อินทร์ปา ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงศรินรัตน์ อ่วมศิลป
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๕๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ดอกสวย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๕๘

เด็กชายสมิทธ์ พึงธรรม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๕๙

เด็กชายสรวงศ์ พรมกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๖๐

เด็กชายสรศักดิ

์

พุฒซ้อน ๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๖๑

เด็กชายสราวุธ เบ็ญจรงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๖๒

เด็กชายสหรัฐ แก้วปฐม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงสายฝน บุดสดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา นิมคุ้ม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงสุชาดา ยงใจยุทธ
๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงสุธิดา ดีพร้อม ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงสุมีนา โตใหญ่ ๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๖๘

เด็กชายสุวิจักขณ์ ศรีตองอ่อน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จำเนียร ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๗๐

เด็กชายอชิตะ ฉวีจันทร์ ๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๗๑

เด็กชายอนาวิล ดีพร้อม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๗๒

เด็กหญิงอภิชญา พูนประสาทศิลป
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๗๓

เด็กชายอภินพ กองเกตุใหญ่
๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๗๔

เด็กหญิงอภิสุตา เทือกเพีย ๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ เอียมสะอาด

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงอริสา นำดอกไม้
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๗๗

เด็กชายอัศวิน พลอยปทุม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๗๘

เด็กชายอานนท์ ตรีเดช
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๗๙

เด็กหญิงอารยา ผลงาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงเอมอร บุตรศรี ๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๘๑

เด็กชายกฤษณพงศ์ ตังใจ

้

๒๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๘๒

เด็กชายก้องภพ โอชารส ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๘๓

เด็กชายกิตติภัทร เกตุสุวรรณ์ ๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงเกศริน อนันตวงษ์ ๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๘๕

เด็กชายจักรกฤษ สาริพันธ์ ๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงจินดาหรา ดีสูงเนิน ๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๘๗

เด็กชายจิรกิตติ

์

จันทร์ไว ๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงจิรัฎฐ์ ปรางจัน ๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๘๙

เด็กชายจิรายุทธ สังฆวรรณา
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๙๐

เด็กหญิงชนัญชิดา หลักเพชร ๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๙๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

วันทา ๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เส็งบางยาง
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๙๓

เด็กชายณัฐวัศ เดชสิงห์ ๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อำนวยพร ๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงดลฤทัย เขียวกลำ ๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๙๖

เด็กชายธนพงศ์ ชัยรักษา
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ บุญนุช
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ ศิริผล ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๒๙๙

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์กลาง ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๐๐

เด็กชายธีรโชติ นิภาโชติ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๐๑

เด็กชายนันทวัฒน์ หงษ์ศาลา ๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๐๒
เด็กชายปกรณ์เกียรติ

โพธิทอง

์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๐๓

เด็กชายพงศ์พล นิลโสภา
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๐๔

เด็กชายพรภวิษย์ อินทะกนก
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๐๕

เด็กหญิงพัชรกันย์ พัววงศ์แพทย์

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๐๖

เด็กชายพัชระ หวนทรัพย์ ๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงพิชชาพร จิตระเบียบ ๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงพุทธิชา เจริญผล
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๐๙

เด็กชายภานุพงษ์ พรมริบุตร ๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๑๐

เด็กชายภานุวัฒน์ อินทรศร ๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ขำสืบสุข ๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๑๒

เด็กชายรวิสุต บุญนอก ๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๑๓

เด็กชายวรภัทร จงใจ ๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๑๔

เด็กชายวีรภัฏ ตันเจริญ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โอสถจันทร์ ๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๑๖

เด็กชายสิรภาส ลอยแก้ว ๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๑๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ บุญพลอย
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงสุภาวรรณ พิมภู
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงแสนดี ม่วงสวย ๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๒๐

เด็กชายอดิศร เหล่าเทียนไชย
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๒๑

เด็กชายอรรถชัย อินทร์น้อย
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงอริญชญา มันวงค์

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๒๓

เด็กชายอานนท์ เสวกศรอานนท์ ๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงอินทร์ทิรา คำงาม ๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๒๕

เด็กชายเอกรัตน์ นิเรียงรัมย์ ๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงกนิษฐา ประสพทรัพย์
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๒๗

เด็กหญิงกมลชนก มโนสม
๐๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงกรกนกพร แปนแสง
๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงกรวรรณ ศรีแสง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไตรสนธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงกันยากร สมศรี ๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงกาญจนา ภาวิเศษ
๒๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงกุลธิดา สติยศ ๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงกุลนัดดา เนืองบุญมา

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๓๕
เด็กหญิงขวัญวรินทร์

ปนจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๓๖

เด็กชายขัตติย มาตย์ปญญา
๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงเขมจิรา แสนบรรดิษฐ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๓๘

เด็กหญิงชนาภา เรืองสุวรรณ ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงชนิฉัตร นุวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๔๐

เด็กชายชยวัฑฒ์ อมาตยกุล
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงชลดา ตามบุญ ๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงชลธิชา ทองเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงฐิตาพร จันทร์เขียว
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๔๔

เด็กชายณกุลกฤติ อินรุ่ง
๑๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา เพ็งรุ่ง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๔๖

เด็กหญิงณัฐศริยา ชินานัด
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๔๗

เด็กหญิงณิชกมล ปดจันทึก
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๔๘

เด็กชายดนุสรณ์ ต่างใจ
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๔๙

เด็กชายทศพร ปานเพชร ๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๕๐

เด็กชายธณพัฒ สุยะนา
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๕๑

เด็กชายธนกฤต ราชคำ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๕๒

เด็กชายธนกฤต ลิมสงวน

้

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๕๓

เด็กชายธนกฤต วรลักษณ์สกุล
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๕๔

เด็กชายธนชาต กลันแสง

่

๒๘/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๕๕

เด็กชายธนโชติ ประหยัดผล ๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงธนัชชา วาจาสัตย์
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงธนัชพร ลำใย
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงธนัฐชา โนนชัย
๒๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๕๙

เด็กชายธราเทพ พันธุขันธ์ ๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงธันย์ชนก ผูกผา
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงธิดากานต์ ถำแก้ว ๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงธิวาพร สุธาธรรม
๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงธิษณามดี เนตรวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๖๔

เด็กชายธีรเดช คนตรง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๖๕

เด็กชายธีรเมธ เดือนสว่าง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๖๖

เด็กชายธีรวัชร ทองใบ
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๖๗

เด็กหญิงเธศญรัญ มงคล
๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงนภัสสรา อาหรับ
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๖๙
เด็กหญิงนวลปรางค์

เสริมวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงนัทธมน ตุงกระโทก ๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงนันชพร วิชาชอบ
๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๗๒

เด็กชายนันทพัฒน์ ประสิทธิยุทธศิลป

์

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงบงกช กระจับเงิน ๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ หนุนภักดี
๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๗๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ

นิลบล ๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๗๖

เด็กชายปฐวี ชมภูเพชร
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๗๗

เด็กหญิงประภัสสร ยินดีอ้น
๑๔/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงประภาศิริ หงษ์ง้น
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงปริยากร วินทะไชย ๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๘๐

เด็กชายปรีชาพัฒน์ มีอาษา ๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๘๑

เด็กหญิงปวรรัตน์ หุ่นพระกาฬ
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๘๒

เด็กชายปวีณ์กร ผิวดำ ๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๘๓

เด็กหญิงปณจรัตน์ มูลตลาด ๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงผัลย์ศุภา เปลียนขำ

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๘๕

เด็กชายพงษ์พันธุ์ แซ่เอียว

๊

๒๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๘๖

เด็กชายพชรพล อินทะกนก
๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงพฤกษาชล ตรีกุล ๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๘๘

เด็กหญิงพศิกา สุริยะ
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงพิชญา ชันปนแตง

้

๑๔/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงพิริษา พึงชู

่

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา ลายกระ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๙๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ์

พงศ์พราน
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงภัทรภัสสร อินมหา
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงภัทรวดี ยามี
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วเกตุ ๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๙๖

เด็กชายภูมินทร์ กิจนที
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ แก้วดวงสี
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงมนัญญา นอบน้อม
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๓๙๙

เด็กชายรพีภัทร โรจชะยะ ๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงรมย์รวินท์ บัววัน ๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงระวิวรรณ สุวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๐๒

เด็กชายรัฐเกล้า โคตชา ๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๐๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ ใจเกือ

้

๓๑/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๐๔

เด็กชายรุ่งภพ ตุ้มหิรัญ
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๐๕

เด็กหญิงลีโอนี-มารี อ๊อคเทนดุง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๐๖

เด็กชายวรากร คันศร
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๐๗

เด็กหญิงวาสินี ประสานอภิพงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๐๘

เด็กชายวิรัตน์กริน เชือชัย

้

๒๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงศราวรรณ งามเชย
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงศรินญา คงเกตุ
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๑๑

เด็กชายศักดิสยาม

์

รอดพล
๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๑๒

เด็กชายศักย์กฤต ทองใบ ๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ พลนรา
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๑๔

เด็กชายศิวกร ซือเสมอ

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๑๕

เด็กชายศิวาวุฒิ สว่างเรียน ๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๑๖

เด็กชายศุภกร ครุธใหญ่ ๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๑๗

เด็กชายศุภวิชญ์ กรมเวช
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๑๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชิราพร
๒๖/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงสิรยากร ไตรเวทย์
๒๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงสิรินาถ นาสมบัติ
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๒๑

เด็กชายสุทธิภัทร ปนวิเศษ
๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๒๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คำผุย
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงสุภาภร ปอมลา
๒๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงสุมาริน เสาสอน
๒๘/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๒๕

เด็กชายสุรนาถ แปนแสง
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๒๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ พิจิตรชุมพล ๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงโสภิตา เชือทอง

้

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงหทัยกานต์ เพิมทรัพย์

่

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๒๙

เด็กชายหิรัญ อุ่นวิเศษ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๓๐

เด็กชายอชรายุ เฉลิมชัย ๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๓๑

เด็กชายอธิภัทร อยู่ยืน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๓๒

เด็กชายอนุชิต มหาชน
๒๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๓๓

เด็กชายอนุศิษฎ พูลนุช
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงอริสา โพธิกลับ
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๓๕

เด็กชายอาทิตย์ ทองดี
๑๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๓๖

เด็กชายอิทธิพล เพ็ญสูตร
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๓๗

เด็กชายชโลธร เครือใย ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คุ้มวงค์ษา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๓๙

เด็กชายธนกร รอดนำพา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงนุสรา บุญเกษม ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๔๑

เด็กชายวรวิทย์ สร้อยเพชร ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๔๒

เด็กชายจิรภาส มรรคไพสิฐ ๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงรินรดา สุขคำมี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๔๔

เด็กหญิงอรอุมา อีทอง

้

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๔๕

เด็กชายเฉลิมพล จุใจ
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงดวงกมล อิมพร

่

๑๓/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๔๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา ขุนเอม ๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๔๘

เด็กหญิงปภาดา รุ่งเรือง
๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๔๙

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สุขเจริญ ๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๕๐

เด็กชายพุทธิพัฒน์ พันธนาม
๑๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๕๑

เด็กชายเพียงศักดิ

์

มะลิลา
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงวลีพร เจริญผล ๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วพูลศรี
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดฉาง วัดฉาง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๕๔

เด็กชายกิตติพรชัย ไหล่แท้
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๕๕

เด็กชายจิณพรต สุทินเผือก ๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๕๖

เด็กชายธนวัตน์ บรรจงสัตย์
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงนันทพร จันทร์น่วม ๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สังวารีย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๕๙

เด็กชายวีรภัทร บัวนาค ๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงฉัตตญาณี ธนูศร ๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงช่อทิพ สัทธาวรกุล ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๖๒

เด็กชายธนัช แสงสำราญ ๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๖๓

เด็กชายธันวา คลังศรี ๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๖๔

เด็กชายนิรวิทธ์ สุวรรณไตร ๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๖๕

เด็กชายวรภัทร ช่วยไทร ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๖๖

เด็กชายสุปุลิน พลับนิล ๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๖๗

เด็กชายอดุลวัส จันทร์คงสุวรรณ ๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๖๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์

แซ่ฮ้อ
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๖๙

เด็กชายกฤตภัค นาคคล้าย ๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๗๐

เด็กชายกฤษกรณ์ ลอยแก้ว ๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๗๑

เด็กชายกษิดิศ ประสงค์
๑๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๗๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สำราญสุข
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เกิดการ
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๗๔

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ฟกแฟง
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๗๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ วรเนตรสุดาทิพย์ ๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงกีรณา ดุลย์สอน
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๗๗

เด็กชายคณิศร แสงทอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๗๘

เด็กชายจิรภัทร ลุนแดง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๗๙

เด็กชายจิรายุทธ กล้าดี ๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงชญารัชช์ ชัยฤทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๘๑

เด็กหญิงชุติมา ร่มโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๘๒

เด็กหญิงฐิติกาล เปาบ้านเซ่า
๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ท่อนจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา คชานุบาล
๓๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงณัฐธัญญา ไชยสัตย์ ๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๘๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ หนูมัน

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๘๗

เด็กชายดุลยุตม์ จันทร์คงสุวรรณ
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงธนวรรณ ชูพินิจ ๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ มันจิต

่

๐๒/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ แสงปานดี ๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๙๑

เด็กชายธนวันต์ ขำศิริ
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๙๒

เด็กหญิงธันยพร หุตะวัฒนะ
๑๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๙๓

เด็กชายธาวิน แสงพราว ๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๙๔

เด็กชายนราวิชญ์ พิราพิมพ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๙๕

เด็กหญิงนัทธมน สรสาตร์
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๙๖

เด็กชายนัทภัทร สรภูมิ ๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงนิชาภา พิณพาทย์
๓๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๙๘

เด็กชายบุญญวัฒน์ เบ่งศรี
๑๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๔๙๙
เด็กชายบุญญาธิวัฒิต์

การรูจี
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๐๐

เด็กชายเบญจมิน สำเร็จผล
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๐๑
เด็กหญิงประกายดาว

พิมพ์เพ็ง ๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๐๒

เด็กชายปริชญ์ ครองแถว
๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๐๓

เด็กชายปณณวิชญ์ สุขสอาด ๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๐๔

เด็กชายปติกร ศรัณยาภินันท์
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงปุณยนุช หนักแน่น ๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๐๖

เด็กชายพชร นาซ้าย ๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๐๗

เด็กชายพชรพล พูลสุข ๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๐๘

เด็กหญิงพนัชญา อาภามงคล
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๐๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ อินทะนาม
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๑๐

เด็กชายพรภวิษย์ ด้วงน้อย
๒๕/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๑๑

เด็กชายพรรณกร สุโทสา
๒๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๑๒
เด็กหญิงพัชราลักษณ์

ฟกทอง
๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๑๓

เด็กหญิงพันธ์วิกา ทุมเสน
๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๑๔

เด็กชายพิชชากร อ้วนลำ
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๑๕

เด็กชายพีระพล สุขสมกิจ
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงภัณฑิรา ชาวนาตรี ๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงภาณุมาศ สรสิทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๑๘

เด็กชายภานุวัฒน์ อรุณวรรณ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๑๙

เด็กชายมนัญชัย ตุ้มประโคน
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงวรินธารา รืนอารมณ์

่

๒๕/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงวิลาสินี ราษฎร์ดุษดี ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๒๒

เด็กชายสันติภาพ สุขปรุง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงสาวิกา เฉลิมสุข
๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงสุธิดา เสาทอง ๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงสุพรทิพย์ ยีสุ่นซ้อน

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๒๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ บานเย็น ๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๒๗

เด็กหญิงสุวธิดา กุลด่านอนุรักษ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๒๘

เด็กชายอรรถพร กองลำเจียก
๒๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงอริศรา คำเสนาะ
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๓๐

เด็กหญิงอสมาภรณ์ สุดสะอาด
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๓๑

เด็กหญิงกนกพร ก้อนมณี
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๓๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ดุจจานุทัศน์ ๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๓๓

เด็กหญิงกฤติมา ภูมิจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๓๔

เด็กหญิงกลวิชร์ จันทร์ไว
๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๓๕

เด็กหญิงกวินทรา แก้วทองนาค
๐๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๓๖

เด็กชายจักรกริช เรืองเดช
๒๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๓๗

เด็กชายจันทกานต์ โพธิทับทิม

์

๑๐/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๓๘

เด็กหญิงจารุวรรณ สิงห์โตคาบแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงฉัตรกมล พันอ้น ๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงชฎาธาร เกาะพราหมณ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงชนกนรรท์ ปญจะ ๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๔๒

เด็กชายชนะชน สร้างการนอก
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๔๓

เด็กชายชรินทร์ ศิริภิรมย์
๒๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงชลธิชา ชะอุ่ม
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงชลธิชา วงษ์สุวรรณ์ ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๔๖

เด็กชายชัยภัทร รัศมิทรัพย์
๑๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๔๗

เด็กชายชัยมงคล โตเผือก
๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๔๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ ทัศนประดิษฐ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๔๙

เด็กหญิงณปภัสร์ พูนเพิม

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๕๐

เด็กชายณรงกร เริงรืน

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๕๑

เด็กชายณัฐพล ผาลา ๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มูนิคม ๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงต้นข้าว ไทรเล็กทิม
๒๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๕๔

เด็กชายทักษพล พรมชาติ ๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๕๕

เด็กชายธนชัย พันธ์ภักดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๕๖

เด็กชายธนดล เจริญสุข
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๕๗

เด็กชายธนพล พรหมสุวรรณ ๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๕๘

เด็กชายธนพัฒน์ คำคง ๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๕๙

เด็กหญิงธนัญธร โนเรียง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๖๐

เด็กชายธนากร ผิวอำ
๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๖๑

เด็กชายธรรมรัตน์ แก้วใส
๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๖๒

เด็กชายธีรเดช บัวก้านทอง ๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๖๓

เด็กชายธีรภัทร สาระวัน
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๖๔

เด็กชายนครินทร์ ศรีโนนเคน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๖๕

เด็กชายนพอนันต์ โนนคู่เขตโขง
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๖๖

เด็กหญิงนภา พรมพนัส
๒๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๖๗

เด็กชายนันทภพ ชาตรี
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงเนาวรัตน์ จันทร์ครอบ ๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๖๙

เด็กชายบัญชา โหมดสันเทียะ ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๗๐

เด็กชายปรัชญา หาเรือนขวัญ
๒๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๗๑

เด็กหญิงปริฉัตร จาดเปรม
๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๗๒

เด็กชายปยวัฒน์ บุญลอย
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๗๓

เด็กชายพงศธร ประชาสุข ๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงพลอยแก้ว แสนทรัพย์สิน
๒๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๗๕

เด็กชายพัชรพงษ์ จันเทศ
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๗๖

เด็กหญิงพัฐชญาณ์ ปาโมกข์
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๗๗

เด็กชายพุฒิกร ศรีมาตย์
๑๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๗๘

เด็กหญิงแพรวา แย้มวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๗๙

เด็กชายภัทรกร จินตนาวิลาศ
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงภัทรวดี ตรีคงคา ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๘๑

เด็กชายรัฐภูมิ มีสิน ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงเลอลักษมี จึงตระกูล
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๘๓

เด็กชายวชิระพงษ์ อิมใจ

่

๑๓/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๘๔

เด็กชายวรกฤต ภักดิศิลป

์

๑๕/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๘๕

เด็กชายวรพงษ์ ผมงาม
๑๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๘๖

เด็กหญิงวรัชยา ประสพจิตร์
๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๘๗

เด็กชายวริทธิ

์

หวังมาก ๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๘๘

เด็กชายวีรภัทร ตอนทอง
๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๘๙

เด็กชายศรวีย์ คำอ้วน ๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๙๐

เด็กชายศุภกฤต เชือวงศ์

้

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๙๑

เด็กชายศุภนัย ยิมไทร

้

๑๔/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๙๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ธารีเกตุ
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๙๓

เด็กชายสาธิต พรมสุวรรณ์ ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๙๔

เด็กหญิงสิริภัทร นิมเอียมอ่อน

่ ่

๒๖/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๙๕

เด็กชายสิริมงคล อินทรสว่าง ๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๙๖

เด็กหญิงสุชานาถ พงษ์สุพรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๙๗

เด็กหญิงสุณีรัตน์ เสนาะดนตรี
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๙๘

เด็กหญิงสุมนรัตน์ มาทะวงศ์ ๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงสุมิตรา มาทะวงศ์ ๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๐๐

เด็กชายสุวรรณภูมิ เผือกทอง ๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงหทัยชนก เจตเกษตรการณ์ ๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๐๒

เด็กชายอดิศร เปาวนา ๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๐๓

เด็กชายอธิภัทร จันทสุข ๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงอนิตา รามวนิช ๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๐๕

เด็กชายอนุพงษ์ สุพรรณนอก
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๐๖

เด็กชายอภิวัฒน์ สาระไอ
๐๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๐๗

เด็กชายอริยะ น้อยงาม
๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๐๘

เด็กชายอัครเดช สิงห์งาม
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๐๙

เด็กหญิงอัจฉรา สุขสำรวล
๒๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๑๐

เด็กชายอิสรภาพ ตรงกลาง ๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๑๑

เด็กชายก่อเกียรติ ขุนทองไทย ๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๑๒

เด็กชายกัณฑ์เอนก ออมชมภู ๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๑๓

เด็กชายกิตติธัช เย็นสุข
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๑๔

เด็กชายขันติชัยคูณ คงเจริญถิน

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๑๕

เด็กหญิงณัชชา อนุ ๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๑๖

เด็กชายณัฐพล ทองเพ็ชรมะดัน ๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ โสภา
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๑๘

เด็กชายธนกฤต พลับสุข ๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๑๙

เด็กชายธนธรณ์ วาชัย
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๒๐

เด็กชายธนรัตน์ คงสิบ
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๒๑

เด็กชายนวพล แสงจันทร์ ๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๒๒
เด็กหญิงบรรณสรณ์ กาหลง ๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๒๓

เด็กชายบุญรอด บุญเทียนทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงปลิดา ศิริวัฒน์ ๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๒๕

เด็กชายปารเมศ เจริญนา ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๒๖

เด็กหญิงพรขมล คชรอด
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๒๗

เด็กชายพรชัย บุญรอด ๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๒๘

เด็กชายพิชัยภูษิต หมวกน้อย ๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงมรกต มุขธระโกษา
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๓๐

เด็กชายยศวริศ สังข์ทอง ๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๓๑

เด็กชายรุ่งเรือง ศรีศักดา ๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๓๒

เด็กชายศุภณัฐ ศิริภิรมย์ ๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๓๓

เด็กหญิงอรทัย สุขโข
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๓๔

เด็กหญิงเขมจิรา ปนสุข ๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๓๕

เด็กชายอัษฎาวุธ สอนราษฎร ๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๓๖

เด็กชายอิทธิพัฒน์ พึงมัน

่ ่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงเกตศิริน โสมลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๓๘

เด็กชายณปภัช ทองเหลือ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๓๙

เด็กชายทรงวุฒิ สุขโข ๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วดี
๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๔๑

เด็กชายนนทวัฒน์ พูลโภค
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๔๒
เด็กชายพรประพัฒน์

ศรีทา ๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๔๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ พยุงแก้ว ๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๔๔

เด็กชายวิโรจน์ สร้อยสุวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๔๕

เด็กชายวุฒิพงศ์ เทียนทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๔๖

เด็กชายศิริชัย ชาติกังวานสนธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๔๗

เด็กชายกิตติ พอใจ ๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๔๘

เด็กชายชัชวาล พรมษา
๑๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๔๙

เด็กชายณฐกร โพธิแก้ว

์

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงทิพย์ฤทัย สุขแช่ม ๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๕๑

เด็กชายธนดล พลับสุข
๑๓/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๕๒

เด็กชายธนดล พลายละหาร ๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๕๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ก๊งจ้อย ๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๕๔

เด็กชายนพเก้า สุขสาคร
๓๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงบงกช เข็มคง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงเบญญาภา มังศรี
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๕๗

เด็กชายจิตติ มิงสงฆ์

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๕๘

เด็กชายปยะพัฒน์ ศรีพล
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๕๙ เด็กหญิงพรรณกาญจน์

บัวฉิม
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๖๐
เด็กหญิงเพชราภรณ์

อินต๊ะกัน ๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงภัคจิรา วงศ์เมือง ๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๖๒

เด็กชายรชานนท์ ธนโสม ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๖๓

เด็กชายรวิภาส อามาตมนตรี ๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๖๔

เด็กชายฤทธิชัย มานพ ๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๖๕

เด็กหญิงวรรณษา ไชยชนะ
๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงศศินันท์ ไชยสนาม
๒๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๖๗

เด็กชายสิทธา ใจมา
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงสุธิสา คมคาย
๑๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงอภิสรา ชัยเจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมประชากร วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงงามเพ็ญ พรมมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๗๑

เด็กหญิงณัฐฐา เจือจันทร์ ๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๗๒

เด็กหญิงทิพยรัตน์ แสงไกร
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๗๓

เด็กชายปณิธาน พิมบูรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๗๔

เด็กชายภานุสรณ์ พันธ์โกศล ๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๗๕

เด็กชายวีรพงษ์ เสริมศรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงกวินตา จันทร์โต
๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงจิราวรรณ มัลลิกานนท์ ๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงฐิติภัทรา ไชยบุตร
๒๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๗๙

เด็กชายธนภัทร ทับทิมดี ๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๘๐

เด็กชายนพดล วันนา ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๘๑

เด็กชายนพรุจ จันทร์โต ๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๘๒

เด็กชายนเรศ ไพเราะ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงปทมา นกคุ้ม
๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๘๔

เด็กชายพงศ์ศรันย์ ยตะโคตร
๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๘๕

เด็กชายพละพล พลขุนทด
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๘๖

เด็กชายพีระ อามาตรกัน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๘๗

เด็กชายภัทรพล กรอบรูป ๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๘๘

เด็กหญิงภาวินี ดาวราย
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๘๙

เด็กชายรัชชานนท์ อาจโนนเปลือย ๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงรัตติกาล แสนธิวัง ๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๙๑

เด็กหญิงวรรณพร คุ้มบาง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๙๒

เด็กชายวายุ ลอยแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๙๓

เด็กชายสมหวัง ทองนนท์
๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๙๔

เด็กชายสุริยา สมสาร ๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงอรพลิน ปอมลา
๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๙๖

เด็กหญิงกนกพร เขียวฉอ้อน ๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา ชะอุ่มรัมย์ ๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๙๘

เด็กชายกิตติภณ ศิริสวัสดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๖๙๙

เด็กชายเกริกเกียรติ รอดวิรัญ ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๐๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เรียวแรง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๐๑

เด็กชายจิรายุส สินสมุทร์ ๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๐๒

เด็กหญิงชนิดาภา ถานะ ๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๐๓

เด็กหญิงชลธิชา จ้อยเจริญสุข ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๐๔

เด็กหญิงชลธิชา วงษา ๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๐๕

เด็กชายชิตพล กลัดจำป
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๐๖

เด็กชายญาณภัทร ราชแสนเมือง ๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงณัชชา เปรมชะนะ
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๐๘

เด็กชายณัฐพงษ์ โนรี ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๐๙

เด็กชายโดม อินทสุระ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงธัญญาพร คำภิโรชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๑๑

เด็กชายธีรภัทร จอกลอย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๑๒

เด็กชายนัทธพงศ์ หวังดี ๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๑๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ว่านกระ
๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๑๔

เด็กหญิงบังเอิญ ดาระดาษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๑๕

เด็กชายปฏิพล ทาสิมมา ๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๑๖

เด็กชายปพนรัตน์ ทองอ่อน ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๑๗

เด็กหญิงปริยาภัทร ถนอมงาม ๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๑๘

เด็กชายปติกร สีลาเหลียม

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๑๙

เด็กหญิงพกาวรรณ สมสมัย ๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๒๐

เด็กชายพรศักดิ

์

เรืองรอด ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๒๑

เด็กชายพัชรพล เส็งเอียม

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร รักใคร่ ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๒๓

เด็กหญิงพิมาลา ช่างผัส ๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๒๔

เด็กชายพีรจิต บุญตัน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๒๕

เด็กชายพีรพล วรรณพงษ์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงภิมล หมัดหวัง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๒๗

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ สุวรรณ ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงมณียา สุขประเสริฐ ๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๒๙

เด็กหญิงมนัสพร กลินจันทร์

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๓๐

เด็กชายเมทังกร ภาณุรังษี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๓๑

เด็กหญิงรัตนติกาล บุญมาก
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๓๒

เด็กหญิงลดาทิพย์ เกตุทองมา ๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๓๓

เด็กชายวิชญ์วิชัย ขวัญเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๓๔

เด็กชายวิษุวัษ ชะโนภาส
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๓๕

เด็กชายศรราม แสงสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๓๖

เด็กชายศิรวิทย์ ตันปาละ ๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๓๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เข็มทอง
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๓๘

เด็กชายศุภเชฏฐ์ ทำดี ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๓๙

เด็กชายศุภวิชฐ์ สีออน ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๔๐

เด็กชายเศรษฐี ลือวัฒนะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๔๑

เด็กชายสหรัษ วิลัยรัตน์ ๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๔๒

เด็กชายสายฟา มณีกัลย์ ๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๔๓

เด็กหญิงสุชัญญา เสียงแจ้ว ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๔๔

เด็กหญิงสุชาทิพย์ สมสมัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๔๕

เด็กหญิงสุทธิกา สัมมาเพ็ชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๔๖

เด็กชายสุธีวัฒน์ จาดน้อย
๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๔๗

เด็กหญิงสุนิตสา สมศรีแก้ว ๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๔๘

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สมสมัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๔๙

เด็กหญิงกมลชนก อิมสมบัติ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๕๐

เด็กชายเมธาวิน ม่วงสอน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงวิยนุช ศรีบุญเรือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๕๒

เด็กชายศิวัช จันทศรี ๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงสุพัชชา ราษฎรนิยม ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงอรัญญา กำหนดนับ ๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๕๕

เด็กชายกิจตินัน เบ้าทอง
๒๔/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๕๖

เด็กชายณรงค์กรณ์ ธรสิน ๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๕๗

เด็กชายตะวัน ไชยสีหา
๑๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๕๘

เด็กชายธีรภัทร เปรมกมล
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๕๙

เด็กหญิงนพสุวรรณ เยาวพงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงเปรมมิกา บุญนฤธี
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๖๑

เด็กชายภาราดร ทาสิมมา
๒๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๖๒

เด็กหญิงรสสุคณธ์ แก้ววิสาส ๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๖๓

เด็กชายศุภณัฐ ทองทะวิง ๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงสุพัตรา หินอ่อน ๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๖๕

เด็กชายอภิชาติ ไร่สูงเนิน ๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี วัดบางกะดี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๖๖

เด็กชายปณต กลขุนทด ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๖๗

เด็กชายผณินทร์ กอนอยู่ทวีสุข ๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๖๘

เด็กชายตะวัน ปญยาวรรณ์ ๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๖๙

เด็กชายประติภูมิ ทองสุพล ๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๗๐

เด็กชายพสุเทพ สังวาลย์เงิน ๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุวรรณมุข ๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๗๒

เด็กชายรุ่งตะวัน จันทร์ทัศน์
๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๗๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เรืองเดช ๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงกัลยรักษ์ จิตต์ประสงค์ ๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๗๕

เด็กหญิงพลอยลภัส ชอบชน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๗๖

เด็กหญิงอภิสรา พูลรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงณัฐวดี ภูตินำ ๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๗๘

เด็กหญิงปาริชาติ อ่อนน้อม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๗๙

เด็กหญิงศิริวรรณ เฉลยสัตย์ ๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงศิริวรรณ สว่างอารมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงสุพัชฌา พินเมือง ๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงธนัชพร จันทร์เทียน ๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๘๓

เด็กชายอัครวินท์ ฝายกลาง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๘๔

เด็กชายนพพล ยินดีใน ๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๘๕

เด็กชายภาณุพงศ์ น้อยเชียงราก
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๘๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ชืนเพียร

่

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๘๗
เด็กหญิงอัจฉริยากรณ์

เดชกุล
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๘๘

เด็กหญิงณัฐธิดา จวบรัมย์ ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๘๙

เด็กหญิงปานชนก มาจุ่ม ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงพรฤดี ขันแก้ว ๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงปทมพร ทรพิมพ์ ๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงพิชญธิดา วงเวียน ๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงของขวัญ จำปาคำ
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๙๔

เด็กชายวิรัลพัชร จิตตัง

้

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงโสภิตา เบือกขุนทด
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๙๖

เด็กชายเกริกไกรวัล เอียมท้วม

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๙๗

เด็กชายจิตรนาถ เอียมท้วม

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๙๘

เด็กชายจักรพงศ์ บุญยงค์ ๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๗๙๙

เด็กชายธณภัทร ส่งเสริม
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๐๐

เด็กชายพงศธร สุขมัน

่

๑๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๐๑

เด็กชายเดชาวัตร โมฆา ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๐๒

เด็กชายปรัชญา กาญกล้า ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๐๓

เด็กชายธนัช หอมสุด
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๐๔

เด็กชายตะวัน มาลา ๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๐๕

เด็กชายชัชนันท์ ผ่องประสาท ๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๐๖

เด็กชายภาณุพงศ์ อ่อนฉุน ๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๐๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ เรืองจาม ๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๐๘

เด็กชายเทพรัตน์ บุญอินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๐๙

เด็กชายนพกร ชืนเย็น

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๑๐

เด็กชายปุณณกันต์ ทับทิมเทศ ๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๑๑

เด็กชายเอกชัย เขม้นกสิกรรม
๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๑๒

เด็กชายเอกวิน ดูลาสัตย์ ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๑๓

เด็กชายปณณวัฒน์ คำแก้ว ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๑๔

เด็กชายรินทร์ศธร บุตรสุวรรณ ๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงปทุมทิพย์ ไกรอาบ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๑๖

เด็กชายวิชญะ ร่างสม
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๑๗

เด็กชายศิวกร กาอิน ๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๑๘

เด็กชายสิริพัฒน์ ฤกษ์จำนง ๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๑๙

เด็กชายเอืออังกูร

้

วิเศษ ๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๒๐

เด็กชายจิรายุ รัตนมงคล ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๒๑

เด็กชายพิษณุวัฒน์ บุญกัน ๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๒๒

เด็กชายวสุพล สมศรี ๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๒๓

เด็กชายสหพัฒน์ เปรมเดช ๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๒๔

เด็กชายอดิศร บุญญจักร ๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๒๕

เด็กชายศุกลภัทร รุ่งอินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๒๖

เด็กชายพิชญะ ทับเจริญ ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๒๗

เด็กหญิงณิรชา เดชะกุล ๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงธันยกานต์ ปรางเทศ ๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๒๙

เด็กหญิงชลธิชา บานเย็น ๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงภรภัทร ผันสูงเนิน ๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๓๑

เด็กหญิงภัทราพร อำหล่อ ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๓๒

เด็กหญิงรุ่งนภา จันทร์ไผ่ล้อม
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงรุจิกาญจน์ โชติฐิติวราศิริ ๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๓๔

เด็กหญิงลักษิกา ใจเกือ

้

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงศศิพิมพ์ เกียรติกิจกุล
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๓๖

เด็กหญิงสิริโสภา จิตรบำรุง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๓๗

เด็กหญิงวรนุช อยู่นาน
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๓๘

เด็กหญิงณัฐชยา พึงสาย

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองใบ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงสุพิชญา สุริโย ๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงธนวรรณ มาดี ๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๔๒

เด็กหญิงอนงค์พร อู่อรุณ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๔๓

เด็กชายชัยวัฒน์ เรืองจาม ๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๔๔

เด็กชายอัครชัย นำทิพย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๔๕

เด็กชายสหรัฐ โนนทอง ๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๔๖

เด็กชายอัยการ ขวัญมงคล ๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๔๗

เด็กชายชาคริต ยิงรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๔๘

เด็กชายชิติพัทธ์ ชนะกุล
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๔๙

เด็กชายนันทกร เปยงาม
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๕๐

เด็กชายบวรพงศ์ อ่อนละมูล ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๕๑

เด็กชายปราโมทย์ กลินจันทร์

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๕๒

เด็กชายภิรมย์ ยศธะนะ ๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๕๓

เด็กชายสายนที ไทยน้อย ๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ สายเงิน
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๕๕

เด็กชายณัฐภูมินท์ สุขศรี
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๕๖
เด็กชายปุณย์ภิพัฒน์

ศรีโสภา ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๕๗

เด็กชายสุธีร์ คันโททอง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๕๘

เด็กชายอรรถกร ว่องไว ๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๕๙

เด็กหญิงจันทรวิมน พุทธโต ๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงสุพัชชา ปนแก้ว ๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่โปว ๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงข้าวทิพย์ จันทร์ขาว
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงชไมพร โพธิสุ

์

๑๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงณัฐชยา สาดศรี ๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เบ็ญพาด ๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงนวพรรณ์ มังมี

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงนันทวัน คำศรี
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๖๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดีพร้อม ๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงสุภัสสรา กันหาชาติ ๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงพรนภัส จำเนียรสาท ๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงอรปรียา เล็กฟู ๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงชัชชสา จันทะนุศร
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๗๓

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ แผลงนอก ๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๗๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มีสมบูรณ์ ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุโพธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงพรหม ๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๗๗

เด็กชายพีรภัทร โสภา ๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๗๘

เด็กชายเพชรรัตน์ เปยนำล้อม ๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๗๙

เด็กชายภาณุพงศ์ แสนวันดี ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๘๐

เด็กชายมรุพงศ์ อ่อนตา ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๘๑

เด็กชายณัฐวัตร ใยขม ๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๘๒

เด็กชายธนภัทร พงศ์ปญจศิล
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๘๓

เด็กชายภควัต บัวคลี

่

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๘๔

เด็กชายรังสิมันต์ กันกอง ๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๘๕

เด็กชายทัศพล ผาลัง ๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๘๖

เด็กชายทักษพล นิยมพลานึก
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงกันตา ทองบุญมี
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงชญานิษฐ์ มหาทรัพย์สมบัติ ๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๘๙

เด็กหญิงนฤมล บานเย็น ๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๙๐

เด็กหญิงปพิชญา สอนวดี ๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๙๑

เด็กหญิงพลอยชมพู เก่งรักษา ๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๙๒
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

ปททุม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงพิมกานต์ แพงวงษ์ ๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงภัทรสุดา เขียวฉวี
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๙๕

เด็กหญิงรัตติยา พายุงวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์ เกิดสกุล
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๙๗
เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา

มาตบรรเทา ๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงสุนิสา บัวแก้ว ๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงตุลยดา นันทะพงษ์ ๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ แก่นจันทร์ ๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงอชิรญาณ์ อยู่เกิด
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงกนกพร ศุภกิจ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงอติกัณต์ ปตพา ๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๐๔

เด็กชายชยางกูร รอกลาง ๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๐๕

เด็กชายชินดนัย บุบผาลา ๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๐๖

เด็กชายนนทกร สุริโย ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๐๗

เด็กชายวสินธิ

์

พึงดี

่

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๐๘

เด็กชายวัชริศ อุไกร ๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ยิมแย้ม

้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๑๐

เด็กชายจิรวัฒน์ คำวิเศษ
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงธันยพร มณีธาตุ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๑๒

เด็กชายไมตรี ชาวพม่า ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๑๓

เด็กชายวันเฉลิม เปลรินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๑๔

เด็กชายศิวกร กองแก้ว ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๑๕

เด็กชายณัฐพล เมฆอรุณ ๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงธนัชพร ถินพายัพ

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงนิชาภัทร ยิมแย้ม

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๑๘

เด็กชายสรวิชญ์ ส้มหวาน ๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๑๙

เด็กชายณัฐกรณ์ แย้มพราย
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๒๐

เด็กชายตะวันฉาย มณีธาตุ
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๒๑

เด็กชายธนากร ซำเผือก
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงนิจจารีย์ ตะลุตะกำ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๒๓

เด็กหญิงปภาวดี สุขสุเพชร
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๒๔

เด็กชายพงศธร เฉือยฉำ

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๒๕

เด็กหญิงพรพรรณ์ นางแพง ๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๒๖

เด็กหญิงมีนา เข็มทอง
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ส้มหวาน ๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงวรนุช มวยคล่อง ๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงอรัญญา ผ่องศรี ๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงอ้อย ชาวพม่า ๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ดกพฤกษ์ ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๓๒

เด็กชายคุณากร มุขศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงชาลิสา มุขศรี ๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงธนัญญา เกิดเพียร
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๓๕

เด็กชายธีรภัทร กิจสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงวรัชยา สุขประเสริฐ ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๓๗

เด็กชายสรศักดิ

์

เหมือนมีโชค ๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๓๘

เด็กหญิงหญิง ชูหลง ๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๓๙

เด็กชายปุญญากร แปงทา ๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๔๐

เด็กชายพงศกร เชิดชู ๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๔๑

เด็กชายฤทธิชัย อวนพล ๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๔๒

เด็กชายจิรายุ เหล็กช้าง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๔๓

เด็กชายธีรภัทร เชิดชู
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๔๔

เด็กชายนพเก้า วัยบริสุทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๔๕

เด็กชายปณณวัฒน์ ปนท่าเรือ ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๔๖

เด็กชายพงษ์กร แปงทา ๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๔๗

เด็กชายศุภฤกษ์ สุขประเสริฐ
๑๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) วัดสหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๔๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร

มีพูล ๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงขวัญจิรา สอนชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๕๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โกสมิง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงณัฐณิชา สุขนิยม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๕๒

เด็กชายธนโชติ สะตังโหมง ๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๕๓

เด็กชายธนภัทร เฉลียว
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๕๔

เด็กชายปวริศร ไม้อ่อน ๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๕๕

เด็กชายปวเรศ ดาวซ้อน ๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๕๖

เด็กหญิงพัทธวรรณ ถินแก้ว

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงอินทิพร วิบูลย์ธนากร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงฐิติวรรณ ดอนเหนือ ๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ รุณพงษ์ ๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงณัฐพร หาญชนะ ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๖๑

เด็กชายดลธรรม คำติรัมย์ ๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๖๒

เด็กชายทยากร แก้วสูง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๖๓

เด็กชายทรงวุฒิ นิทรัพย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๖๔

เด็กชายธนพร ดาวซ้อน
๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ โกสิลารัตน์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๖๖

เด็กหญิงธัญพิชชา กันเดช ๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๖๗

เด็กชายธาวิน การะเกษ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๖๘ เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์

อายุวงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ โกสิลารัตน์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๗๐

เด็กหญิงปยนุช ชูกลินหอม

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๗๑

เด็กหญิงพรทิพา บุญมี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๗๒
เด็กชายพรหมพิริยะ

อมยิม

้

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญสม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงมธุรดา พรรคพล
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงมุกมณี เชือใหญ่

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๗๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขจรโกศล ๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๗๗
เด็กหญิงศิระประภา

รวยดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๗๘

เด็กชายอนุชิต ดาวซ้อน ๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๗๙

เด็กชายอัจฉริยะ ชัยภิเดช ๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตีย

้

วัดตระพัง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๘๐

เด็กชายพบธรรม คำศรี ๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๘๑

เด็กชายวรินทร ตุ้ยอ้าย ๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทีงาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงลักษณพร กิริวรรณา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงพลอยชมพู ปสสาวัส ๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๘๕

เด็กหญิงศรัญญา อินทร์มา ๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงปทิตตา ถินพายัพ

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๘๗

เด็กชายณรงศักดิ

์

ไชยรบ ๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๘๘

เด็กชายสุวิจักขณ์ สุ่มมาต
๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๘๙

เด็กหญิงทิพปภา อุปนิ ๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงนันทิดา เดชฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงไปรยา คงเมือง ๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงฝนพรรษา ปกนอก ๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ผ่องแผ้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงสุตาภัทร สุขคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงสุมลทิพย์ ตรีวิเศษ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงอธิชา สังขมงคล ๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๙๗

เด็กชายพรภวิทย์ สกุลดี ๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทรัพย์เสถียร ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๐๙๙๙

เด็กชายชนวีร์ วงษ์จันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๐๐

เด็กชายชัยวัฒน์ ผิวขาว
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๐๑

เด็กชายณัชพล ตันโสดเจริญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๐๒

เด็กชายธนกร นาคเขียว ๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ แปนงาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๐๔

เด็กชายนภัศกร เสนะบุตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๐๕

เด็กชายนิธิกร เจียมบุญศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๐๖

เด็กชายพิชาญ จันทะมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๐๗

เด็กชายภัทรดนัย โมอิน ๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๐๘

เด็กชายรังสรรค์ คงแปน ๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๐๙

เด็กชายศุกลภัทร ทองเกิด ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๑๐

เด็กชายอนิวัติ มันเหมือนปอม

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๑๑

เด็กชายอมตะ วันเชียง
๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๑๒

เด็กชายอัครวินท์ จริตวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๑๓

เด็กหญิงภัทรวดี ชูจิตร ๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๑๔

เด็กหญิงรัตนาวดี ใจนำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๑๕

เด็กหญิงสุชาดา อ่างไม้
๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๑๖

เด็กชายรัฐนันท์ ไกรโสภา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๑๗

เด็กชายอนุพล เกษร ๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๑๘

เด็กชายอคัมย์ศิริ มารุ่งเรือง
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๑๙

เด็กชายวรากร ด้วงพูล ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๒๐

เด็กชายวราฉัตร ไชยฉัตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๒๑

เด็กชายกฤษณะ เอือราษฎร์

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๒๒

เด็กชายกฤษติพงษ์ เสทสิงห์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๒๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ ภาณุชัยสิต ๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๒๔

เด็กชายณฐกร ตุ้มนิลการ ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๒๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีนาราง ๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๒๖

เด็กชายณัฐเศรษฐ สู่สุข ๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๒๗

เด็กชายปฐวี ไชยสาร
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๒๘

เด็กชายพงศกร ข่าทิพย์พาที ๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๒๙

เด็กชายภูผา ขันทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๓๐

เด็กชายศักย์ศรณ์ เทพทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๓๑

เด็กชายสัณฐ์ติภูมิ คงปน
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๓๒

เด็กชายชลธิชา ยศรุ่งเรือง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงธิติสุดา สารมะโน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๓๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา สุขสบาย ๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงแพรวา กางยางใย ๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงระพีพรรณ สังข์สุคนธ์ ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงอังคณา สุวรรณรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๓๘

เด็กชายณภัทร มังกรพันธุ์
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๓๙

เด็กชายวันชนะ ทองดัง ๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๔๐

เด็กชายธนกฤต นิกะดานนท์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๔๑

เด็กชายวงศกร ศรีจุมพลมา ๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๔๒

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ภิญโญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๔๓

เด็กชายณัฐภัทร พันเดช ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๔๔

เด็กชายดัดชกร ศรีสุวรรณ ๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๔๕

เด็กชายตรินัยน์ ศรีเทียนทอง
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๔๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ อินทรประสพ ๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๔๗

เด็กชายภาณุ ยอดปญญา ๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๔๘

เด็กชายรุ่งรุจ ไตยศักดิศรี

์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๔๙

เด็กชายวีรพงศ์ ใจนำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๕๐

เด็กชายศุภนัท สืบสุนทร
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๕๑

เด็กชายอชิตพล ใจหาย
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๕๒

เด็กชายอนันดา พิจารณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๕๓

เด็กชายอโนชา นาคเขียว ๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงกนิษฐา พุทธา ๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงนิราพร อินทร์ขลิบ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๕๖

เด็กหญิงบุญภา มะลิวรรณ ๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงนันทวัฒน์ สีทา ๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทองนพ ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงอรปรียา เซ่งฮวด ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงชาลิสา อุ่นอ่อน
๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๖๑

เด็กหญิงปนสุดา วิลัยเกตุ ๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงนฤมล จันทิสา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๖๓

เด็กชายกฤษณะ พูลอ้น ๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๖๔

เด็กชายกฤษดินทร สมากุล ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๖๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วธรมม ๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๖๖

เด็กชายชัยณภัทร สิงโต ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๖๗

เด็กชายณัฐพล สุพรรณตรี ๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๖๘

เด็กชายนิติพงษ์ หงษ์ไทย ๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๖๙

เด็กชายศิริวัฒน์ กัญญา ๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๗๐

เด็กชายเศรษฐวิทย์ อินทรชัย
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๗๑

เด็กชายณัฐพล อ่อนคำสี
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๗๒

เด็กชายธีรดนย์ นิลเทพ ๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๗๓

เด็กชายธีระเดช แสงหิม ๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๗๔

เด็กชายปยะวัฒน์ พวงงาม ๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๗๕

เด็กชายพุทธิภูมิ นาคแปน ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๗๖

เด็กชายวรเมธ สวนกัน
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๗๗

เด็กชายวรวงค์ ห่านเทศ ๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๗๘

เด็กชายวิทวัส ลุนหอ ๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงปารณีย์ วิชัยวงษ์ ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงภิญญาดา เชยสงวน
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงกานติมา แสงหิรัญ ๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงยลลดา แก้วรัตน์ ๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงศิรภัสสร แก้วเมืองน้อย
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงศิริชากรณ์ ศรีสุข ๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงสุภัทรตรา มีเพชร ๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๘๖

เด็กหญิงสุมิตรา สงเคราะห์ ๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๘๗

เด็กหญิงเสาวพร สุขสุเพชร ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๘๘

เด็กหญิงดุลยวัต รัตณะ ๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สกุลดี
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงอรปรียา พันธ์เพียรศักดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๙๑

เด็กชายกษิดิเดช

์

เดชพุุ่ม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๙๒

เด็กชายเกียร์ติคุณ รองแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๙๓

เด็กชายชาญณรงค์ ชาสุรีย์ ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๙๔

เด็กชายธวัชชัย กรีหิรัญ ๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๙๕

เด็กชายนฤภัทร ทิพกรรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๙๖

เด็กชายปธาน ศรีทัพ ๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๙๗

เด็กชายพงศธร ศรีธิ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๙๘

เด็กชายศุพณัฐ ไกรษร
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๐๙๙

เด็กชายสรณ์สิริ ช้างเยาว์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๐๐

เด็กชายสรัล อิมอุรา

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๐๑

เด็กชายอนาวิน อ่อนเอือน

้

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงกชพร อินนะระ ๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงกมลชนก กาญจนะเลขา
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๐๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สร้อยลำ ๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์น่วม ๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ไม้ตาล ๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงชญานี ตันศริภักดีกลาง ๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๐๘

เด็กหญิงชาลิสา ขัตติสอน ๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๐๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำนวรพร ๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๑๐

เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่เห่อ ๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงทิมาพร จันทวงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงธัญทิพ คงแปน
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงธีรกานต์ รักษาพล ๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๑๔

เด็กหญิงปุณณภา เพ็งศรี ๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๑๕
เด็กหญิงพลอยไพริน

บรรจงสัตย์
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ พันธุ์แก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงพิจิตรา สุขชัง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๑๘

เด็กหญิงวรรณภร แสนมี

่

๑๘/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีรัตน์ ๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๒๐

เด็กชายพงศนาถ เรืองแสง ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๒๑

เด็กชายชยานันต์ ร่มจำปา ๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๒๒

เด็กชายพัทธพล แดงหลุม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๒๓
เด็กหญิงภัทราวรรณ

กฤตสัมพันธ์ ๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงศรัณยา แก้วมะเริง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๒๕

เด็กชายกีรติ โตจะนะ ๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๒๖

เด็กชายชยพล ลำมานพ ๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๒๗

เด็กชายณฐกร เจียมบุญศรี ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๒๘

เด็กชายณัฐธวัช วงศ์ตาแสง
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๒๙

เด็กชายวีรภัทร เปรมจิต ๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๓๐

เด็กหญิงขวัญใจ วงศ์คำฝน ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๓๑

เด็กหญิงณัฐพร ส่งเสริม ๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๓๒

เด็กหญิงนิภาพร เนินหงษ์ ๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๓๓

เด็กหญิงมาริษา รักทอง
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๓๔

เด็กหญิงวราพร เกษเกษร ๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๓๕

เด็กหญิงสุทธิดา ว่องไว ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๓๖

เด็กชายธนภัทธ์ แก้วมาคูณ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๓๗

เด็กหญิงอริสา สงห์กันผา
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๓๘

เด็กหญิงนลินนิภา ตาวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๓๙

เด็กชายณรงค์กร จันทิสา ๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๔๐

เด็กชายภูวมินทร์ ทิพย์วงค์ ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๔๑
เด็กหญิงณัฐปญชญา

ลำใย ๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๔๒

เด็กหญิงภูริชญา อาชาไนย
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๔๓

เด็กชายกรวี โฉลก
๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ นาคเขียว ๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงภิญญดา หมุดเงิน
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงมารีอา แซ่โง้ว ๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงแรกขวัญ มังมี

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงศศิธร ศรีภักดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีคำจีน ๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงหทัยชนก หมวกสกุล
๒๕/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๕๑

เด็กหญิงอภัสรา บุญณะ
๑๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงณัฐรัตน์ ร่มเย็น ๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๕๓

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สมบูรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงณิชารีย์ ชาเสียง ๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๕๕

เด็กหญิงวริญธร ด้วงพลู ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๕๖

เด็กชายกฤตพร แก้วเล็ก
๑๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๕๗

เด็กชายชัชพิมุข ชัยยาแสง ๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๕๘

เด็กชายณัฐพล มีสุภาพ
๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๕๙

เด็กชายธีรเดช ห้วยจันทร์ ๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๖๐

เด็กชายธีรพงษ์ มีศรี
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๖๑

เด็กชายนพคุณ โห้ไทย
๒๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๖๒

เด็กชายพุฒิพัชร โฮ
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๖๓

เด็กชายภูมิใจไทย นาคแปน
๑๖/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ ประจงจักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๖๕

เด็กชายยศกร ลีละสัจจกุล
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๖๖

เด็กชายวัชรพงษ์ มลฑา
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๖๗

เด็กชายสิทธิชัย สารมะโน
๒๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๖๘

เด็กชายอโนชา ถุงมณี
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๖๙

เด็กชายอัม

้

ภิยะ
๒๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๗๐

เด็กชายอานนท์ อรุณมาส
๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๗๑

เด็กชายเอกรินทร์ ปนน้อย
๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๗๒

เด็กชายเจษฎา มารุ่งเรือง ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๗๓

เด็กชายคมเพชร ชูพินิจ ๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๗๔

เด็กชายอนุลักษณ์ งามขำ
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงบุษกร ทรัพย์ชิต
๒๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงกมลชนก บูรณะพานิช ๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงกิริยา แสงสุริฉาย
๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงจินดารัตน์ แสงปุย
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงจุณจุฑา ศรีเพียงจันทร์ ๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๘๐

เด็กหญิงฑิตยา แสงนำ
๒๓/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงปาริฉัตร จิตเรณู ๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๘๒

เด็กหญิงพิณนารี คำตา
๑๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แซ่เห่อ
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงภคพร ตาวงค์ห
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงเบญญาภา มงคลศิริ ๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๘๖

เด็กหญิงยุรฉัตร ศิริเอก
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๘๗
เด็กหญิงสุบรรณนิชา

ราชโส ๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงอรจิรา สุภาดี
๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๘๙

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กันโต ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๙๐
เด็กหญิงพิชญาภรณ์

ชมมี
๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเศษ
๑๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๙๒

เด็กหญิงวริศรา รูปเหมาะ
๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงปวันพัสตร์ เครือจักร
๒๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๙๔

เด็กหญิงปญฑิตา ประสบผล
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงพัชริดา ทองคำ ๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงภริดา นาคสมพงษ์ ๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๙๗
เด็กหญิงภัควลัญชญ์

ทองสิมา ๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๙๘

เด็กชายกิตตินันนท์ ธรรมวุฒา ๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงเมย์ เพชรชมพู
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงรังสิมา สีละสัจจะกุล
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๐๑

เด็กหญิงวราภรณ์ กอโชคชัย
๑๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๐๒

เด็กหญิงวิชญาภา วังดวงกมล
๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงวิภาวดี กลัดเนินกลุ่ม ๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๐๔

เด็กหญิงวิลาสินี ไชยยะ ๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๐๕

เด็กหญิงสโรชินี สิงห์วารี ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๐๖

เด็กหญิงสิริกันยา ชลธาร
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๐๗

เด็กหญิงสุปาณี จันทร์น่วม ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๐๘
เด็กหญิงสุมินทร์ตรา

สอดแจ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๐๙

เด็กชายจิรกร คุณสมบัติ
๐๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๑๐

เด็กชายเกียรติภูมิ เนียมสร้อย ๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๑๑

เด็กชายโชคชัย ยอดแย้ม
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๑๒

เด็กชายไชยภัทร เอียมศรี

่

๒๔/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๑๓

เด็กชายณัฐภัทร ขำสุด
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๑๔

เด็กชายธงชัย อันทะปญญา ๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๑๕

เด็กชายธนกฤต วัชรไพลิน
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๑๖

เด็กชายธนัท แก้ววงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๑๗

เด็กชายปทุมลักษณ พวงผกา
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๑๘

เด็กชายพรหมพิริยะ
มีใจสืบ

๑๔/๐๕/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๑๙

เด็กชายภัคนิวัฒน์ ดิสนีเวทย์
๒๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๒๐

เด็กชายบุณยกร สุริไกรทอง
๐๕/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๒๑

เด็กชายรชต เพ็ชรงาม ๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๒๒

เด็กชายรวิภาส ขำสุด
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๒๓

เด็กชายวีรวัฒน์ งามรูป ๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๒๔

เด็กชายศิวะ วงศ์นำคำ
๑๗/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๒๕

เด็กชายศุภกฤต เหลาหนาด
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๒๖

เด็กชายศุภชัย นำดอกไม้
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๒๗

เด็กชายสิรภพ จิตรทะยาน ๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๒๘

เด็กชายสุทิวัส แสนสมเรือน
๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๒๙

เด็กชายสุพรมวัฒน์ แสงอ่อน
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๓๐

เด็กชายอติวุธ แสงหิรัญ ๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๓๑

เด็กชายพีระวิชญ์ วณิชศรีวงศ์ ๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๓๒

เด็กชายอริยะ เสาสุต ๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๓๓

เด็กชายนิติภูมิ ชาญกสิกรณ์ ๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงกันติสา รืนหาญ

่

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๓๕
เด็กหญิงกานต์ปภัสร์

ใจแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๓๖

เด็กหญิงขวัญข้าว ผลละมุด
๒๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๓๗

เด็กหญิงชัญญา แสงอรุณ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงณัฐริกา ยางคำ
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๓๙

เด็กหญิงนภัสสร แสงนำ ๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๔๐

เด็กหญิงนาถปรียา ชูจิตร
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๔๑

เด็กชายภานุภาคย์ ผลมาก ๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ เหมือนหมาย
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงปนัสยา ธรรมวงษ์ ๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๔๔ เด็กหญิงประกายกาญน์

ชูเฉลิม
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงปรีรญา วิชัยวงษ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุตรเทศ
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงภัชชา ทับทิม
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ลีลา ๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงรวิสรา ภู่รหงษ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงสโรชา สิงห์วารี ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงอรวรา ทองภู ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงกมลวรรณ โกมล
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงอิสรีย์ ชวนเชย
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๕๔

เด็กชายคณิน จันทร์เฉลิม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วาปโท ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๕๖

เด็กชายตรีธวัฒน์ วณิชศรีวงศ์ ๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๕๗

เด็กชายต่อตระกูล จันทวี ๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๕๘

เด็กชายธนกฤต อัมเรศ
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๕๙

เด็กชายธนบดี พงษ์อยู่
๑๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๖๐

เด็กชายธนพล เพ็งอ่อน
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๖๑

เด็กชายนพรัตน์ สว่างผุย
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๖๒

เด็กชายบุญฤทธ์ แตงทองแท้ ๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงชนัญชิดา แก้วหัวไทร
๑๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๖๔

เด็กชายอนุศักดิ

์

คล้ายสมบูรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๖๕

เด็กชายสิทธิชัย พิมพ์ศรี
๓๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๖๖

เด็กชายปยวัฒน์ ลายบัว
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๖๗

เด็กชายปญญาวัฒน์
กองด้วง

๒๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๖๘

เด็กชายภูมิรพี วงษ์มี ๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๖๙

เด็กหญิงกมลรัช นุชบ้านปา ๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ มาประเสริฐ ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงณปญย์ภัฏ ธรรมวุฒา
๑๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงดารณี สุวรรณสรี
๒๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๗๓

เด็กหญิงธัญชนก บุญประเสริฐ ๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงนริษรา ถาพะยอม ๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงนำเพชร จอมเกาะ
๑๗/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๗๖

เด็กหญิงปริณดา แอนดาริส
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงพรธิรา ประหา ๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงพรสุดา นากุดนอก ๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงพิชญานันท์
พิมโคตร

๒๗/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงภัทรธิดา บำเพ็ญสกุลเลิศ
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๘๑

เด็กหญิงภารดี โซ่จตุรัส
๒๙/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดปางิว

้

วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๘๒

เด็กหญิงจิรัชญา ไพรัตน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงชมัยพร ปชชา ๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๘๔

เด็กชายณัฐพล บุญเพ็ชร์ ๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๘๕

เด็กชายทรงชัย ทรงกลด
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๘๖

เด็กชายธนปพนธ์ ยืนยง ๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๘๗

เด็กชายพัชรพล แจ่มแจ้ง ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๘๘

เด็กหญิงเกวริน กนิษฐายนต์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงชยานันต์ เหลืองอ่อน ๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๙๐

เด็กชายฐิติกรณ์ นิวัติเจริญจิต
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๙๑

เด็กชายธนบดี บุญมณี ๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงวัชรินทร์ กันจันวงศ์ ๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๙๓

เด็กชายวีรวัตน์ คำสุข
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๙๔

เด็กชายศิวกร ใคร่ครวญ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๙๕

เด็กหญิงสุธาสินี ธรรมประเสริฐ ๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๙๖

เด็กหญิงสุพิชชา จันทนะ ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๙๗

เด็กชายอภิณัฐ รักษาผล
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงกชวรรณ ศรีสร้อยคำ ๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงกวิสรา เรียงใหม่
๑๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๐๐

เด็กหญิงณัฎฐนันท์ ใจทน ๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๐๑

เด็กหญิงบุญฑริกา สัมฤทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงปาลิตา ศรเพชร ๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๐๓

เด็กชายพงศกร แซ่โง้ว ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๐๔

เด็กหญิงแพรวา พลไทย ๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๐๕

เด็กชายวุฒิชัย บังเกิด
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงอลิษา -
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๐๗

เด็กชายกิตติพงศ์ เรืองเพ็ชร์
๑๙/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๐๘

เด็กชายชนะชล จันเจ็ก
๑๙/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๐๙

เด็กชายฐิติศักดิ

์

กลพิมาย
๑๓/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๑๐
เด็กหญิงภาณุพรรณ

เงินโพรง ๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๑๑

เด็กชายราชวัลลภ ตรีเลิศ
๑๔/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๑๒

เด็กชายวชิร มีเงิน
๑๓/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๑๓

เด็กชายกฤษฎา บัวบาน ๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงกวินธิดา รักวงศ์สกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๑๕

เด็กชายเจษฎาวุฒิ มีมาศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๑๖

เด็กชายชัชวาล ฤทธิน้อย

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงฐาปนีย์ กฤษณา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๑๘

เด็กชายดนุเดช วิชัย ๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๑๙

เด็กชายธนกฤต ผาทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๒๐

เด็กชายธนดร แสงกระสินธุ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๒๑

เด็กชายธนัท วิบูลย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๒๒

เด็กชายธีรภัทร ขุนสุนทร
๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๒๓

เด็กชายธีรเมธ แสงวุธ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๒๔

เด็กหญิงปภาวรินท์ ซงซา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๒๕

เด็กชายปุณณวิช แสงนำ ๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงพรรณพัชร กลินราตรี

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงรุ่งนภา พร้อมเพชร ๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๒๘

เด็กชายสุภกร สงสุแก
๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๒๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีเมือง
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงขวัญตา ธรรมมังษา ๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๓๑

เด็กชายณฐวัฒน์ นกแก้วน้อย
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๓๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เสือเหลือง ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๓๓

เด็กชายดลกรต หยุดกระโทก ๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงดวงฤดี ขุนสุนทร
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๓๕

เด็กชายทินกร พลอยสำลี ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๓๖

เด็กชายแทนคุณ รุ่งแจ้ง ๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๓๗

เด็กชายธนธรณ์ รักการ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๓๘

เด็กชายธนบูลย์ บุญชู ๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๓๙

เด็กชายธนพนธ์ โมกข์งาม
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๔๐

เด็กชายธนัท ตระกูลเกษทอง ๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๔๑

เด็กชายธนาธิป สุขสังข์วงษ์ ๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๔๒

เด็กชายธีรภัทร์ ธรรมธิศา ๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๔๓

เด็กชายนนทพัทธ์ นวลจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงนฤมล เอมวงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญเกิด ๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๔๖

เด็กชายปรีชา ร่มโพธิชี

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๔๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ พุ่มเพ็ชร ๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๔๘

เด็กชายพงศกร สุดงาม
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๔๙

เด็กชายพิชญางกูร แก้วเรือง
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๕๐

เด็กชายพุทธอนันต์ ปาละกวงศ์ ๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงแพรวา เบียเลียม

้ ่

๑๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๕๒

เด็กชายยศกฤต บัวจำนงค์
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๕๓

เด็กชายวีรชัย อ่อนสะเดา ๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงสุภาวิตา อิมอำไพ

่

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงอโณชา รัตนาทีวัด ๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๕๖

เด็กชายอดิศร นุหัง ๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๕๗

เด็กชายอนุพงษ์ แสนสบาย ๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๕๘

เด็กชายอาทิตย์ นุชประเสริฐ ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๕๙

เด็กชายเอกภพ พูลเขตร์กิจ ๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๖๐

เด็กหญิงกฤตพร จีจี ๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงกัญจนิตย์ วรรณเสน
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๖๒ เด็กหญิงกัณหาชนาธิป

มหานิยม
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๖๓

เด็กชายกิตติกุล รักวงศ์สกุล ๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๖๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ ปุมเกวียน
๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๖๕

เด็กหญิงชนิกานต์ สระทิศภัย ๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงชนิดาภรณ์ ก้อนครบุรี ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงชนินาถ ขัติยะ
๒๑/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงญดาพร สุดแสง ๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงญานิศา สินธุประสงค์ ๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๗๐

เด็กชายฐิติวัสส์ นำทองคำ ๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงณัฐกมล อุคำ
๑๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๗๒

เด็กหญิงณัฐจิราพร อาจิน ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงณัฐจิราภา อาจิน ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ผลพิมาย ๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๗๕

เด็กชายณัฐศักดิ

์

แตงประดิษฐ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๗๖

เด็กชายธนบดี หอมแก่นจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงธมลวรรณ เชือมฉิม

่

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๗๘

เด็กชายธัชนนท์ พราห์มณีย์ ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงธัญพิชชา สีวันนู
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงธีรติวรรณ อินทร์สุริยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๘๑

เด็กชายธีรภัทร์ พ่วงมงคล
๒๕/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๘๒

เด็กหญิงธีรารัตน์ อัครโชครุ่งรัศมี ๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงนปภัสร์ ลำคำ
๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ์ ส้มไทย
๑๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงนภาลัย เมืองฟก
๒๕/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงนัชธิชา ปุมเกวียน ๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๘๗

เด็กหญิงนัทธมน มันกลิน

่ ่

๒๙/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๘๘

เด็กชายนิรวัชร์ กางเกต
๒๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๘๙

เด็กชายบดินทร์ รัตนเลิศ
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงปาลิตา สายดี ๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงปยะศิริ ทองย้อย
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๙๒

เด็กชายปติภัทร สีแพร
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๙๓

เด็กชายพบธรรม แจ่มใจ
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๙๔

เด็กชายพรเฉลิม มากโม ๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงพราวฝน มีมาศ ๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๙๖

เด็กชายพัชรพล แกล้วการไถ ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงพิชา สัมมาสิทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๙๘

เด็กชายภัชรพล ใจตรง
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๓๙๙

เด็กชายภากร ดาวสุข
๒๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๐๐

เด็กชายภีระพล ปานวงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๐๑

เด็กชายรพีภัทร โต๊ะทอง
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๐๒

เด็กหญิงวชิรญาณ์ โพธิจา

์

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๐๓

เด็กชายวชิรวิทย์ องอาจ
๒๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๐๔

เด็กชายวรพล ศรีสุดโต ๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๐๕

เด็กหญิงศิโรธร ลำพัชวา
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๐๖

เด็กชายศุภโชค จันทร ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๐๗

เด็กชายศุภฤกษ์ หอมทวี
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๐๘
เด็กหญิงสกุลกาญจน์

พักผ่อน
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๐๙

เด็กชายสิทธิกร รักสุข ๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๑๐

เด็กชายสิรภพ บุตรทา
๑๙/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงสุทธาศิณี พรรณวัลย์
๒๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๑๒

เด็กหญิงสุภัทรา ปนทอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงสุภัทรา ภิญโญ ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงแสงเดือน สุดประเสริฐ
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๑๕

เด็กหญิงอนัญญา ศรีทน
๑๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงอรจิรา ธูปกระจ่าง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๑๗

เด็กชายเอกธณัช หลอดอ่อน ๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าวนอก  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๑๘

เด็กหญิงอรินญา ทองศรี ๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๑๙

เด็กหญิงกุลธิดา นันทะเขต ๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๒๐

เด็กหญิงธัญพร เสมสกุล ๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๒๑

เด็กชายพิตติธาดา ศรีชมภู
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๒๒

เด็กชายภูธเนศ สุนทรชัย ๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน วัดบ้านพร้าวใน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์คง ๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองประภา ๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงทักษิณา สุมลศาสตร์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๒๖

เด็กชายธาวิน มีบัณฑิต ๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๒๗

เด็กชายธีระชัย กรีเย็น ๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงนาตาลี คำสนิท
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๒๙

นายประนพ กกยานี ๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๓๐

เด็กหญิงศดานันท์ เขียวนิล ๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๓๑

เด็กชายอลงกรต เกษแก้ว
๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงนันทพร สุมลศาสตร์
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ บุนสะหวัด ๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๓๔

เด็กชายศาศวัต วงษ์อนุ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๓๕

เด็กชายอภินันท์ ทำนอง ๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงนิรชา กลำเพชร
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมสกุล
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดถัวทอง

่

วัดถัวทอง

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๓๘

เด็กชายกฤตกร มงคลแก้วพรหม
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๓๙

เด็กชายกันตพงศ์ โพธิทอง

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๔๐
เด็กชายการัณยภาส

ไชยชนะ ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๔๑

เด็กชายกิตติพศ วิชิตเกรียงไกร ๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๔๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ นิธิบุญญกร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๔๓

เด็กชายต้นเทียน ทองสุข ๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๔๔

เด็กชายทศพล ราชสะอาด ๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ รอดประดิษฐ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๔๖

เด็กชายธรณัฐ ศิริพรหมสมบัติ ๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๔๗

เด็กชายธันวา ไขทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๔๘

เด็กชายนวดล พูลหอม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๔๙

เด็กหญิงบุญฑริกา สว่างศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๕๐

เด็กชายประเสริฐ สายสิงห์ ๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๕๑

เด็กชายปุณมนัส ใจเมือง ๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๕๒

เด็กชายพิตตินันท์ อ่อนเพ็ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๕๓

เด็กหญิงมณีกานต์ ฉำนิตย์ ๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๕๔

เด็กชายเมธา พลับปน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงรัตสิกา ลมลอย ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา เริงถ่าย ๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงลักษมี ธนูวงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงวงศพันธ์ เมฆศรีวิไล ๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงวรกานต์ เชียงพา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๖๐

เด็กชายวรพล สังข์สำราญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๖๑

เด็กชายวิบูลย์ การะเกษ ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๖๒

เด็กชายศรัญยู ผลฝรัง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงศศิปรียา ชูราศรี
๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๖๔

เด็กชายศุทธสิน วัฒนธรรม ๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๖๕

เด็กชายสหรัฐ อรรถาพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๖๖

เด็กหญิงสุทธิดา สายโรจน์ ๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงสุธิมนต์ ดีจิตต์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงสุพรรษา อ่อนละมัย ๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงสุวิมล แซ่โค้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๗๐

เด็กชายโสมนัส ปนสนิท ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๗๑

เด็กชายอดิศร เจือจิว

้ ๋

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๗๒

เด็กหญิงอริสรา พรหมพูล ๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๗๓

เด็กหญิงอลิสา โสโพ ๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๗๔

เด็กชายอานุวงษ์ เพิมผล

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ วงค์คำจันทร์ ๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงกมลชนก ส้มเพ็ชร ๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๗๗

เด็กชายกฤษกร ดียิง

่

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๗๘

เด็กชายก้องปฐพี กิงเกษม

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๗๙

เด็กชายการัณย์วิทย์
มีศรี

๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงเกสรา เกตุเพ็ง
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๘๑

เด็กชายคณิน คลับคล้าย
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๘๒

เด็กชายโฆษิต กลำสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงชนากานต์ คงกมล
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงชนิกานต์ งานโคกสูง ๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ พันธ์โยศรี ๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๘๖

เด็กชายเชิดศักดิ

์

อินทร์ประสิทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๘๗

เด็กชายโชติทวี ยศปญญา ๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เกตุรุ่งเรือง ๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๘๙

เด็กชายณัฏฐ์ปรัชญ์ ริยะกุล
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงณัฐกฤตา มีเฉย ๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๙๑

เด็กชายณัฐชนน นาสมใจ ๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงทักษร เดชใด ๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๙๓

เด็กชายทาวิน เสนาะคำ
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๙๔

เด็กหญิงธนกมล เตียวสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๙๕

เด็กชายธนกฤต จินดาวงศ์ ๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๙๖

เด็กชายธนดล ทองจันดา ๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๙๗

เด็กชายธนภัทร ปนตา ๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๙๘

เด็กชายธนภัทร ศรีโมรา ๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๔๙๙

เด็กชายธนาธิป ชูหนู
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๐๐

เด็กชายนันทพัทธ์ สิมพิบูรณ์ ๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๐๑

เด็กชายปวริศร มีจันทร์ ๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๐๒

เด็กชายปญญพนต์ ดวงพลอย ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๐๓

เด็กชายปณณทัต บัวทอง ๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๐๔

เด็กชายปณณธร ชาญชัย ๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๐๕

เด็กหญิงพรพิพัชร ใจมา ๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๐๖

เด็กหญิงพรรณภัทร แดงสาง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๐๗

เด็กหญิงพัชริศา สุขขาว
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๐๘

เด็กชายพีรดนย์ อินทรประสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๐๙

เด็กชายพีรธร พงษ์สาท
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๑๐

เด็กหญิงพุทธธิดา ไผ่ล้อม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๑๑

เด็กหญิงแพร เหล่าพันธ์รัตนาทวี ๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๑๒

เด็กหญิงแพรวา ขจีรัมย์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๑๓

เด็กชายภาคิน พริงกระโทก

้

๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๑๔

เด็กชายภานุพงศ์ ด่านสำราญ ๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๑๕

เด็กหญิงภิญญดา บุญออม ๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๑๖

เด็กชายภูวนัย ศรีเจริญ ๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๑๗

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

บุญมา
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๑๘

เด็กชายยศกร อุเบจิตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๑๙

เด็กชายรณกร สังข์สำราญ ๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสนสุข ๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๒๑

เด็กหญิงรุ่งนภา แก้วประเสริฐ ๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๒๒

เด็กหญิงรุจิรา เจริญกุล ๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงลัทธวรรณ พลแก้ว ๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๒๔

เด็กหญิงวนิชา เชยสนิท ๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๒๕

เด็กชายวรัญู ชูแสงจันทร์ ๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงวราลี วุฒิเดช ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๒๗

เด็กหญิงวิลาสินี ไทรย้อย ๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๒๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หมายครอบ ๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงศิริวรรณ โต๊ะทอง ๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๓๐

เด็กชายสงกรานต์ อักษร
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๓๑

เด็กชายสรรพวิท ผาสุขี ๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๓๒

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ไชยรักษ์ ๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา สุขพูล ๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๓๔

เด็กชายสุพโชค แก้วเหลา ๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงสุภัสสร ลพเกิด ๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงสุภัสสรา หมายนาค
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๓๗

เด็กชายอติชาติ นาสองสี ๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๓๘

เด็กชายอธิภัทร ด้วงทอง ๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงอนงนุช จุดใหญ่ ๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๔๐

เด็กชายอนุชา ตรีวิเศษ ๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงภิชญาพร ช่วยเสน
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๔๒

เด็กชายอภิชัย อินทร์ประสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๔๓

เด็กชายอภิชาต วงศ์สมุทร ๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๔๔

เด็กชายอรรถนนท์ พึงวัน

่

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๔๕

เด็กชายอาทิตย์ ชัยโวหาร
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๔๖

เด็กหญิงไอรดา เชียวชาญ

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๔๗

เด็กหญิงกมลชนก ลพลือยุทธ ๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๔๘

เด็กหญิงกานต์ สุขาจารย์ ๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๔๙ เด็กชายเกียรติธนพัฒน์

อ่องรบ
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๕๐

เด็กหญิงขวัญชนก ทองหล่อ
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงขวัญฤดี ศิลาขาว
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๕๒

เด็กชายคิมหันต์ สีลวิสุทธิ ๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงจิรภัทร์ อัมรินทร์
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
แสงอ่อน

๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงเจริญศรี ศรีขวัญ
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงชญาดา บำรุงเดช
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงชลกานต์ แสนทวีสุข
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๕๘

เด็กหญิงชลธิชา จันดีทะ
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๕๙

เด็กชายชัยพร เทศสถิตย์
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๖๐

เด็กชายชาญชัย แซ่โค้ว
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงณัฐธิดา อินปนแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๖๒

เด็กชายธนพนธ์ แสนคำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๖๓

เด็กชายธนพิพัฒ อุ่นอก
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๖๔

เด็กชายธนภัทร บัวผัน ๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๖๕

เด็กชายธนภัทร มากคง ๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๖๖

เด็กชายนวพล วงกลำ
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๖๗

เด็กหญิงนำเพชร ดวงพลอย ๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ เมียนเทศ

้

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงปนัดดา นาคบาง ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๗๐

เด็กหญิงปริษา สาตร์จีนพงษ์ ๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๗๑

เด็กชายปติภัทร วิชิตเกรียงไกร
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงพรธีรา พึงวัน

่

๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงพราวฝน ศรีกู่กา
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๗๔

เด็กหญิงพัชรกันย์ จักษุวณิชชา
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๗๕

เด็กหญิงพีรดา สารพิษ ๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๗๖

เด็กหญิงภัทรภร สุดดำ ๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๗๗

เด็กหญิงภัทรศยา แปนใหญ่
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงรภัสรดา แสงจันดา
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๗๙

เด็กชายรัตนพล ปนแดง ๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๘๐

เด็กชายฤทธิเดช ดีล้อม ๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงวรรณนิษา เหล่าโกทา
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๘๒

เด็กหญิงวรรธณา วุฒิเดช
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงวีรยา พิมสาร
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๘๔

เด็กชายศิรสิทธิ

์

เกษมสุข ๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๘๕

เด็กชายศิริวัฒน์ เสนาวัง
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๘๖

เด็กชายสุธี แอบบุญ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๘๗
เด็กหญิงสุรัตติกานต์

แจ่มหม้อ
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๘๘

เด็กชายสุวิจักขณ์ บัวศรี
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๘๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เริมรัตน์

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงหทัยขวัญ หุ่นดี
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงหฤทัย สุกขาว
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๙๒

เด็กชายอนุชา -
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๙๓

เด็กชายอนุภาพ บูรณประเสริฐกุล
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๙๔

เด็กชายอนุศักดิ

์

สุดมี
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๙๕

เด็กหญิงอรณัส ปฎิมาลิขิต
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๙๖

เด็กหญิงอรพินท์ สายเกษตรินทร์
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๙๗

เด็กหญิงอริศรา โกฏสันเทียะ ๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๙๘

เด็กหญิงอรุณี สวนทรัพย์ ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงอรุณี เสียงดัง ๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
วัดบัวแก้วเกษร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงอุไรวรรณ สอนทอง
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๐๑

เด็กชายก้องภพ ขุนแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๐๒

เด็กหญิงกิตติมา กิตติกาขจร ๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๐๓

เด็กหญิงจุฑามาศ อินทโสติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๐๔

เด็กชายชวกร ดาวสุวรรณ ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๐๕

เด็กชายณัฐพล อินทโสติ ๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๐๖

เด็กชายดนัย วรัญูวัฒนะ ๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๐๗

เด็กชายธนากร แจ่มกลิน

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตังจิตร

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๐๙

เด็กชายธีรพล ขำสระน้อย ๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๑๐

เด็กหญิงปวรา ใจเอือ

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ พูลจะโปะ
๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๑๒

เด็กชายพัทธดนย์ นาคล้วน ๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๑๓

เด็กหญิงพิมรดา เหลียมมะณี

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๑๔

เด็กหญิงมิลลดา วิริยะศาสตร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๑๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ เอียมสอาด

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๑๖

เด็กชายศักดินรินทร์

์

มาตยาขัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๑๗

เด็กหญิงสัณหพร กรุดไทย ๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๑๘

เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทร์ตา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๑๙

เด็กหญิงกัญญาภัค เพ็งพล ๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงกุลนันทน์ พลแก้ว ๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๒๑

เด็กชายไกรวิชญ์ รุ่งเรือง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๒๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เชิญกลาง ๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๒๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เชิญกลาง ๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๒๔

เด็กชายฉัตรชัย มณีวงษ์ ๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงชลธิชา แจ้งกลีบ ๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๒๖

เด็กชายทิวากร ตังจิตร

้

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๒๗

เด็กชายธนพร โกยสำราญ ๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๒๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

เรืองใจ ๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๒๙

เด็กชายนครินทร์ แจ่มใส
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๓๐

เด็กชายปยวัฒน์ วรพจน์ ๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๓๑

เด็กชายพัชรพล เมืองสมบัติ ๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๓๒

เด็กชายพีรปรินทร จิตสุวรรณ ๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์ โชไชย ๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๓๔

เด็กชายภัทรพล ชาวบ้านเกาะ ๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๓๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ อินธูป ๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงศิริกัลยา ตาลาว ๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๓๘

เด็กชายศุทธสิน ประเสริฐจิตร
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๓๙

เด็กหญิงสุตาภัทร แก้วขาว ๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๔๐

เด็กชายสุทัส โพธิเกษม

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๔๑

เด็กหญิงสุภาวดี จังอินทร์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๔๒

เด็กชายอรงค์กรณ์ ฝนหลี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๔๓

เด็กหญิงอรพรรณ คิมประโคน
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๔๔

เด็กหญิงอินธุอร ริมทอง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนคลองลาดช้าง วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๔๕

เด็กหญิงกชพร แปนใหญ่ ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๔๖

เด็กหญิงกมลชนก สลับศรี
๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๔๗

เด็กชายกฤตวัฒน์ ทองนุ่ม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๔๘
เด็กหญิงกฤติยารัตน์

ซือดี

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๔๙

เด็กชายกษิดิศ หุตานนท์ ๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๕๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แจ้งเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๕๑

เด็กชายกำพลศักดิ

์

รอดบำรุง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๕๒

เด็กชายกิตติธัช ปนแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๕๓

เด็กชายกิตตินันท์ กันหา ๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๕๔

เด็กชายกิตติภพญ์ โคตรุด ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๕๕

เด็กหญิงเกวลิน ใจปลืม

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงจิตสุภา ปลอดประโคน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๕๗

เด็กหญิงจินตนา สุขแล้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๕๘

เด็กชายจิรเมธ แซมสนธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๕๙

เด็กชายจิรเมธ พันธ์แก่น ๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๖๐

เด็กหญิงจิราพร ศิริเจริญชัยพาณิชย์ ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๖๑

เด็กหญิงชญานันท์ ผลพูน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๖๒

เด็กชายชนทิวัตถ์ สกุลจันทร์ศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงชนัญชิดา พุ่มจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๖๔

เด็กหญิงชนัญชิดา รุ่งชีวิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๖๕

เด็กหญิงชมพูนุช เอียมอุ่น

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๖๖

เด็กชายชยณัฐ นวมกระจ่าง ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๖๗

เด็กชายชัยวิวัฒน์ ไกรทอง ๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงชุตินันท์ นิดน้อย
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงโชษิตา มาฆะวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงญาณิศา ลอยนอก ๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๗๑

เด็กชายฐากร จูบาง
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๗๒

เด็กหญิงฐาปนีย์ โภคา ๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร บางปอง ๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงณภัครพร เกตุวารินทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงณภัทร สุดาชัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๗๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วงษ์สุวรรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงณัฐกาล เงาปดชา ๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงณัฐวดี งามสง่า
๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปญญาฐานะ ๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๘๐

เด็กหญิงณิชาภัทร ชมทะเล ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๘๑

เด็กชายตันติกร กระเหว่านาค ๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๘๒

เด็กชายทศกร วีระบรรจบ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๘๓

เด็กหญิงทิพย์ธิดา ศรีปญญา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๘๔

เด็กหญิงทิพย์อาภา วิชชากูล ๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๘๕

เด็กชายธนกร รากชัยภูมิ ๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๘๖

เด็กชายธนกฤต พลเยียม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๘๗

เด็กชายธนดล จอดพิมาย ๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๘๘

เด็กชายธนดล พุกสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๘๙

เด็กหญิงธนพร พวงทอง
๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๙๐

เด็กชายธนภัทร สังข์ศรีอินทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๙๑

เด็กชายธนภัทร อ่อนโชน ๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ วรอวยพร
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๙๓

เด็กชายธนวันต์ ศรีชะอุ่ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๙๔

เด็กหญิงธนัชชา ลาครบุรี ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๙๕

เด็กชายธนากร กิตติคุณาภรณ์ ๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๙๖

เด็กชายธนากร เผือกนิล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๙๗

เด็กชายธนาธิป คำกรเกตุ ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๙๘

เด็กหญิงธัญยรัตน์ ศรีสมวงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๖๙๙

เด็กชายธันวา ใจอารีย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๐๐

เด็กหญิงธารทิพย์ ชุมแสง ณ อยุธยา ๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๐๑

เด็กชายธีรโชติ บัวส่อง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๐๒

เด็กชายธีรภัทร นาคสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๐๓

เด็กชายนพีภัทร ช่างนำ ๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๐๔

เด็กหญิงนภัสสร มะณี ๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๐๕

เด็กชายนราธร งามภักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๐๖

เด็กชายนัฐพงศ์ สุดตา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๐๗

เด็กชายนัทธิวัฒน์ ขันติศิริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ สังกร
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๐๙

เด็กชายนิพนธ์ จำปาศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงนุชนาถ จำปาศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๑๑

เด็กชายเนตรนที เทียงตรง

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๑๒

เด็กชายเนติภูมิ ประยูรรักษ์ ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๑๓

เด็กชายบรรณรต ถีถ้วน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๑๔

เด็กชายปรเมศวร์ จิตธรรม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ ยกย่อง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงปญชดา พงค์วราวุธ ๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงปยมาภร ศรีจำปา ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงปุณยาพร เสือผ่อง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงเปมิกา ปญญาโส ๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงเปมิกา อ่อนยิง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๒๑

เด็กชายผลิตโชค ช่างนำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๒๒

เด็กชายพชรพล อินต๊ะเทพ ๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงพนิดา ชนนิยม
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงพรวลัย เลือนลอย

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๒๕

เด็กหญิงพาทินธิดา โพธิพันธ์

์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๒๖

เด็กชายพิชญางกูร ลัดดาแย้ม ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๒๗

เด็กชายพิพรรธ เรืองขจร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทีปะลา
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา จิตผล ๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๓๐

เด็กหญิงพิยดา ทองกร ๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงพิยดา ปญญาฐานะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๓๒

เด็กหญิงพิรดา หมายนาค ๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๓๓

เด็กชายพิรศุษม์ ภารการ ๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ทฤษดี ๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๓๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ บุญอ่อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๓๖

เด็กหญิงภัทรวดี สีหาบุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๓๗

เด็กหญิงภัทราภา ชมภูอ่อน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๓๘

เด็กชายมงคล คำเงิน ๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงมนัญชยา ชูยศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงมีนา ใจบุญ ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงรมิดา โพธิกลาง

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๔๒

เด็กชายรัชต ศักดา ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๔๓

เด็กชายรัฐภูมิ พะเนตรรัมย์ ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงรัตนมน แม้นมาลัย ๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๔๕

เด็กหญิงลัทธพร กลับใจ ๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๔๖

เด็กชายวรากร ฤกษ์งาม ๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๔๗

เด็กชายวิชัย ลำใย ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๔๘

เด็กชายวีรภัทร ฉุนเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงศศนนต์ อ๊อดข้น
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงศิรินธร โสภา ๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๕๑

เด็กชายศุภวิชญ์ เสาวจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๕๒

เด็กหญิงโศจิรัตน์ แสงเทียน ๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงสโรชินี คล้ายจินดา ๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา ขุนอินทร์ ๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงสุจิรา ดวงแก้ว ๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๕๖

เด็กชายสุทธิภัทร สุวรรณทา ๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๕๗

เด็กหญิงสุธิดา ทับทิม ๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๕๘

เด็กชายสุธินันท์ แก้วมาลา ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๕๙

เด็กหญิงสุนันทา ยิมแย้ม

้

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงสุพัตรา มูลอำคา ๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๖๑

เด็กชายสุรกิจ ล้อมรืน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๖๒

เด็กชายสุรพัศ พุกเฉือย

่

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงสุรีย์นิภา ดีเดิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๖๔

เด็กชายสุวิทย์ชัย เสนาจอหอ ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๖๕

เด็กชายอชิตะ สิงหะภูกาม ๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงอนงค์นิรชร
อินทิพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๖๗

เด็กชายอนุวิทย์ ดวงพลอย ๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๖๘

เด็กชายอภิสิทธ์ ใจจิตร์ ๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงอริศราพร ทวีพจน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๗๐

เด็กหญิงอารยา คุณทวิน ๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๗๑

เด็กชายอิทธิเดช ศรีตองอ่อน ๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๗๒

เด็กหญิงอิมอร -
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมวิทยา วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๗๓

เด็กหญิงชมพูนุท แสงอ่อน ๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๗๔

เด็กชายชยุตม์ อาญาสูญ ๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงณัฏฐศิญา อินโท
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๗๖

เด็กหญิงณัฐณิชา หงษา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๗๗

เด็กหญิงณัฐธิดา หงษา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๗๘

เด็กชายณัฐพล ศิริบุญ ๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงณัฐวรี ปนทอง ๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๘๐

เด็กชายตะวัน เสียงก้อง
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๘๑
เด็กหญิงนาวีกาญจน์

แถลงกิจ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๘๒

เด็กชายปวรรัตน์ บุตรโคตร ๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๘๓

เด็กชายไพศาล แก้วศรี ๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา นกเทศ
๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๘๕

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์มณี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๘๖

เด็กชายอชิตพล เบ็ญจมินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยศรี ๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๘๘

เด็กชายฐิตินันท์ แก้วสว่าง ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๘๙

เด็กหญิงณัฎฐกานต์ ปลืมจิตต์

้

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ เสริมสิน ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๙๑

เด็กชายธนวันต์ มารศรี ๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๙๒

เด็กชายปฏิภาณ กาจันทร์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๙๓

เด็กชายปภังกร ไชยโศก
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๙๔

เด็กหญิงพรธีรา วิเศษวิใส ๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา นวะศรี ๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๙๖

เด็กชายภานุวัฒน์ รอดทองคำ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงมาริสา วุฒิพงษ์ ๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๙๘

เด็กชายวีรภาพ ปรีสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๗๙๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

ลิมกังวาฬมงคล

้

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงสุกัญญา เกษนาค
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงสุภาพร สมคะเณย์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๐๒

เด็กชายสุวิทย์ ขวัญคุ้ม ๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๐๓

เด็กหญิงอรวรรณ บุญปกครอง ๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว วัดลาดหลุมแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๐๔

เด็กหญิงกนกพร หนูน่วม ๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๐๕

เด็กหญิงกัญญาภัค จินดารัตน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๐๖

เด็กหญิงเกวลิน รุ่งบุญคง ๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๐๗

เด็กหญิงขนิษฐา บุญให้ ๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๐๘

เด็กชายคมกฤษ เจริญสุขเช้า ๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๐๙

เด็กชายจรินทร์ แสงสุวรรณดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๑๐

เด็กหญิงจันทนิภา พังหมืนไว

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๑๑
เด็กชายจันทรกฤษณ์

เลียนเพชร

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๑๒

เด็กหญิงจิณห์นิภา พังหมืนไว

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงจิตรานุช รักสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๑๔

เด็กชายญาณากร แสงทอง
๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๑๕

เด็กหญิงณัฐฑริกา เตาะกระโทก ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๑๖

เด็กชายณัฐพล เวชการ ๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูมิขุนทด
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๑๘

เด็กชายธนบดี เกิดใจดี ๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๑๙

เด็กชายธีรภัทร พรหมบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๒๐

เด็กชายนัฐดนัย เดียมขุนทด ๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๒๑

เด็กชายปฏิภาณ ทาแก้วน้อย ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๒๒

เด็กชายพรชัย สืบทายาท ๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๒๓

เด็กชายพลฑากร เปลียนรัศมี

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงพิชชาภา อ่วมบุญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๒๕

เด็กชายพีระศักดิ

์

สินชัย ๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๒๖

เด็กหญิงเพชรดา เพียรหา ๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๒๗

เด็กชายเพชรพิรุณ แก้วอุ่นเรือน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๒๘

เด็กชายมิตรภาพ สุขแซว ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ บุญรอด
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๓๐

เด็กชายวิศรุต คลับคล้าย ๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๓๑

เด็กชายศราวุธ ดีสวน ๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๓๒

เด็กชายสรรชัย ทรัพย์คงเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงเหมวดี คุณทวี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๓๔

เด็กชายอณัชชา สอนทโชติ ๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๓๕

เด็กชายอนุชิต ชัยสิทธิโยธิน
๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๓๖

เด็กหญิงอิษยา ฤาชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๓๗

เด็กหญิงกฤติมา เปรมใจ ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)
วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงวรพิชชา ทิมเม่น
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๓๙

เด็กหญิงกรรณิกา เปรมใจ ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)
วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๔๐

เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีคร้าม ๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๔๑

เด็กชายชินกฤต นกพุ่ม ๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๔๒

เด็กชายณภัทร บัวลอย ๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)
วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๔๓

เด็กชายณัฐนนท์ แย้มเยือน

้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๔๔

เด็กชายธนภัทร สมชมพู
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๔๕

เด็กหญิงปริยฉัตร สุเสนา ๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๔๖

เด็กชายภูริภัทร เคารพ ๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๔๗

เด็กชายรุ่งรัตน์ ศรีขำ ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)
วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๔๘

เด็กชายวิทวัส จงอวยพร ๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๔๙

เด็กชายวิรัตน์ ฤกษ์นาวี ๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีคร้าม
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๕๑

เด็กชายจตุรภุช เจิมศรี
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงชาลิสา นุ่นขาว
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๕๓

เด็กชายณันทศักดิ

์

วิสุทธิรังสี ๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)
วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๕๔

เด็กชายธงชัย นุน้อย
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๕๕
เด็กหญิงบุญญกานต์

ยังมี
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๕๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีขำ ๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)
วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๕๗

เด็กหญิงวริสา แอบบุญ
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๕๘

เด็กชายศุจิหรรษ ปริกเปรม
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๕๙

เด็กหญิงไอยดา เรือนเย็น
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์)

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๖๐

เด็กหญิงจินดารัตน์ อัศวเพิมพูลผล

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๖๑

เด็กหญิงจิรภิญญา แก้วแพง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๖๒

เด็กชายฉลองราช เมฆพิทักษ์กุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๖๓

เด็กชายชลธี ภูมิคอนสาน ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๖๔

เด็กชายแทนคุณ แสงหงษ์ ๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ ไกรชมสม ๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงภาวิณี นิลสุวรรณ ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๖๗

เด็กหญิงวริศรา เจริญพงศ์ ๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๖๘

เด็กหญิงอิษศญาพร เกิดกลาง ๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงกมลลัดดา ชัยวงษ์ ๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๗๐

เด็กหญิงกานต์มณี เอียมสำอางค์

่

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงเขมวิกา อุตรพันธ์ ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๗๒

เด็กหญิงปนัดดา แสนเรือง ๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๗๓

เด็กหญิงปุณยวีร์ ดิษฐจินดา ๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงวรัทยา โพธิจักร์ ๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงวิญาดา กิงแก้ว

่

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงศุภกานต์ ไชยคูณ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๗๗

เด็กชายสิริพัฒน์ ไทยประยูร ๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงสุพัตรา ผะอบสวรรค์
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๗๙

เด็กหญิงอธิชา สาระกุล ๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๘๐

เด็กชายอนุพงศ์ แน่นอุดร
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๘๑

เด็กชายอภิธาร นามฮุง ๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงอาภัสรา เจริญหมืน

่

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงไอรดา มงคล
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดสวรรค์
๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๘๕

เด็กหญิงขวัญฤดี แสงธูป
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๘๖

เด็กชายจรัส อินทร์กรุงเก่า
๑๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีเดช
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงเชียงใหม่ คอน ๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงตรีชฎา รอตงาม ๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๙๐

เด็กชายเทพภิทักษ์ นามสาม ๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงปภัสสร ละมัย
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงศรัญญา คำแสนราช ๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงสุขศิริ ดวงแก้ว ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๙๔

เด็กชายสุธาธรรม จิตตาปญญา ๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๙๕

เด็กชายอนุชิต ทองใบ ๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๙๖

เด็กหญิงอรปรียา เบญจะวงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๙๗

เด็กหญิงอรอุรินทร์ สุขจิต
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๙๘

เด็กชายอลงกรณ์ มหานาม
๑๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๘๙๙

เด็กชายอำพล โคตรพรม ๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงอิงลดา หว่างอาจ
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๐๑

เด็กชายณัฐกิตต์ ไทยแท้ ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๐๒

เด็กชายญาณพัฒน์ หาญชนะ ๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๐๓

เด็กชายไอสุริยา ผลม่วง
๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๐๔

เด็กชายสุรชัย บุญชารี ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๐๕

เด็กชายภาคิไนย ถิรดำรง
๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๐๖

เด็กชายณัฐภัทร พรมศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๐๗

เด็กชายเบญจพล บุญหาร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงวรันธร บุพกิจเจริญ ๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๐๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ด้วงวิเศษ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงชนกนันท์ พิมชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๑๑

เด็กหญิงรินดา เหมะธุลิน ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงภัทรภร สถาพร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๑๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ฉายฉลาด
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงนิรดา จิระสง่ากุล ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงสมิตานันท์ หอมเดช
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงกฤตพร บางปา ๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงกรรณิสา ผังดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงลีลาวดี ขอนจันทร์ ๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงนันทาวรี ดีแปน ๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงสุนันทาวดี บุญเกิดรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงอชิรญา เปรมปราคิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงเบญญาภา เกิดแก่น
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงวรรณฑิตา ภาชู
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงศศินา สะแกนอก
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงกัลญาวีร์ กองนำ ๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ธีระพืชน์ ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงศิริประภา ฝอยทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงชนากานต์ วิชัยยุทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๒๙
เด็กหญิงปณฑาริญชย์

วิชัยวงษ์
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ แดงคำมี ๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงอัญชิสา พลเกษม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงดวงกมล ใจเกลียง

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงลออรัตน์ เจริญสุข ๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงธนกร จำปานิล ๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๓๕

เด็กหญิงจีรานันท์ ธนสมบัติ ๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๓๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุภาผล
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงจุฑามณี แก้วตา ๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๓๘

เด็กชายอัฐพงษ์ - ๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๓๙

เด็กชายกฤษดา สุขผล
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๔๐

เด็กชายสิรภัทร นิตเกษม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๔๑

เด็กชายจีรภัทร ศรีชาเนตร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงจารุวรรณ อรรคอุดม ๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๔๓

เด็กชายชัยวัฒน์ สำโรง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๔๔

เด็กชายสนธยา นนท์แก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๔๕

เด็กชายหลง -
๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๔๖

เด็กหญิงภัศจีรา วิริยะ ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๔๗

เด็กชายกิตติวัฒน์ สุวรรณศิลป
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๔๘

เด็กชายสายฟา โห้งาม ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๔๙

เด็กชายภาคภูมิ อุดมสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงชลธิชา แพหิรัญ ๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงเกวลิน อัมพวัน ๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงพรธีรา ผัดดี ๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงวิภาดา สอาด ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงรีสา - ๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงลดาภรณ์ หมันประสงค์

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๕๖

เด็กชายเสฎฐวุติ เศิกศิริ ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ทา ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงนัทธมน วิเชียรชัย ๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๕๙

เด็กชายไพโรจน์ นิติธรรม ๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๖๐

เด็กชายธนากร บุตรวงค์ ๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๖๑

เด็กชายสิทธิชัย บุตรคำ ๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๖๒

เด็กชายสิทธิพร สวาย
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๖๓

เด็กหญิงลัดดา - ๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๖๔

เด็กชายณัฐภูมิ ดวงจันทร์ ๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงฟารีดา จตุพรไพบูลย์ ๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๖๖
เด็กหญิงประกายดาว

อุดมสุข ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงฐิตาพร สารบรรณ ๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๖๘

เด็กชายชาลี ซีน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา รอดสำเภา ๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงมนัญญา ไมย์แสนสุข ๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงธนพร สุพรรณพงศ์ ๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงสุภาพร เชียวชัยภูมิ

่

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงนันทวิกา จันทรมณี ๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๗๔

เด็กหญิงภคนันท์ อำเจริญ ๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงพัชรนันท์ คงนิมนวล

่

๑๘/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงพิมพา -
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๗๗

เด็กชายรัชพล รูปเตีย

้

๒๙/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงเบญญาภา รัตนปรากฏ ๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงกนกพร นพวงค์ ๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงเนตรสกาว มะณี
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๘๑

เด็กหญิงสรัญญา สาระผล
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา อุ่นสนิท ๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงจิตรัตน์ดา แพงอ่าน
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงนภาลัย ใจเพ็ขร ๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงชลดา แก้ววิเศษ ๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๘๖

เด็กหญิงปรียากมล พลศักดิขวา

์

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๘๗
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

เกรียงไกรลาภ ๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๘๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ ฟานกาน ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๘๙

เด็กชายจตุรพร ผดุงพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงฐิติกานต์ โพธิบัลลังค์
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๙๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา คำบอล ๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงกมลวรรณ แพหิรัญ
๑๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงชลิตา ผันดอนดู่
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงวิไล แซ่ลี ๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๙๕

เด็กหญิงณัฐวรา ชมระกา ๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๙๖

เด็กชายสุภโชค แดงแท้
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๙๗

เด็กหญิงศกุลนัฐ สอาด
๑๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๙๘

เด็กชายภูมิรพี ช่างสอ ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๑๙๙๙

เด็กชายฉัตรเมธี โตกประโคน
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๐๐

เด็กชายปฏิภูมิ กำลัง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๐๑

เด็กชายโชคไชย ลิสกุล ๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสังข์อำวิทยา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๐๒

เด็กชายชนินทร์ เดชทะศร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๐๓

เด็กชายสุเมธ สถีรศิลปน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๐๔

เด็กชายภูมิภัทร พิมพ์ไทย ๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๐๕

เด็กชายเมธัส อารีย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๐๖

เด็กชายถิรยุทธ์ บุญให้ ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๐๗

เด็กชายอนุชา โสมรักษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๐๘

เด็กชายอภิชา นันทน์ธนโชติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๐๙

เด็กชายศุภกิจ อินผลสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๑๐

เด็กชายคงภพ อินทร์เรืองศร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ทำเลดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๑๒

เด็กชายภานุภัทร เสือแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๑๓

เด็กชายเมธาพัฒน์ ลอยสมุทร
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๑๔

เด็กชายพัชรพล มะณีพาท ๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๑๕

เด็กชายกฤษฎา ขัดวงศ์
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา บัวพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงรติกร วันทนีย์วรกุล ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงศศิวิมล วงค์ชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๑๙

เด็กหญิงศิริวรรณ โฉมขวัญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงอมิตา เกิดแก่น
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงธนัญชนก มามี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๒๒

เด็กหญิงเปรมวดี พวงธรรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๒๓

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ รักษาสกุล ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงสุชาวดี เขียวสอาด
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงอริตย์ตา สุขเนาวรัตน์ ๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๒๖

เด็กหญิงอาคิราพร ตรีเนตร ๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๒๗ เด็กหญิงพลอยกมนพรรณ

วังประทุม ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๒๘

เด็กหญิงนริศรา เขียวเกษม
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๒๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์

จำนงค์ ๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๓๐

เด็กหญิงอุษามณี บุญเรือง ๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๓๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หนูสลุง ๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๓๒

เด็กชายศิวณัฐ วาจรัส
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๓๓

เด็กชายสรวิศ แซ่ตัง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๓๔

เด็กชายชินกร อุบลเฉลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๓๕

เด็กชายจิรภัทร บุญสนอง ๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๓๖

เด็กชายชยางกร ทิพมนต์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๓๗

เด็กชายวัชรินทร์ กลินจันทร์

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๓๘

เด็กชายไกรวิชญ์ จิราพงษ์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๓๙

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทสุข ๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๔๐

เด็กชายเกียรติชัย ธุรันไธสง ๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๔๑

เด็กชายดรัสวิน ศรีกงพาน ๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๔๒

เด็กชายเกียรติคุณ เทียนสำโรง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงชลัยรัตน์ โพธิลังกา ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงศิริภักดิ

์

ประสงค์ศิล
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๔๕

เด็กหญิงสุชานารถ คุ้มสุภา ๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๔๖

เด็กหญิงจันทกานต์ แสงสว่าง ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๔๗

เด็กหญิงสิดาพร มะเฟอง ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๔๘

เด็กหญิงจิรัชญา พวงศิริ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงชญานิน เอียมฉลวย

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงธนศร สิริเวชพันธุ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงสิรินยากร หมดทุกข์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร โอนทองหลาง ๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงปรายฟา แพนศรี ๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงธมนวรรณ แจ่มแจ้ง ๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เพ็งลี
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมรภูมิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงไลลา สร้อยมณี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๕๘

เด็กหญิงเมทาวี โพธิเงิน

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๕๙

เด็กชายกิตติรวี

์

ธราวัฒน์กุลกิตติ ๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๖๐

เด็กชายบุญทวี ทองปราง ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๖๑

เด็กชายพชร ทองประเสริฐ ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๖๒

เด็กชายชินกร ชมเพ็ญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๖๓

เด็กชายวรพล เพ็งสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ นิมแย้ม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๖๕

เด็กชายธีศิลป ศรีบุศยดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ พันธ์แตง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๖๗

เด็กชายภูธเนตร แจ่มเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๖๘

เด็กชายณัฏชนน ดีสุวรรณ ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงปริชญา แลชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงวิภาวี นราพงศ์ ๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงศศิธร มีสุนทร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิมแย้ม

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร ปาสนธ์ ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๗๔

เด็กหญิงธนกาญจน์ ตือยศ

้

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๗๕
เด็กหญิงปราณปรียา

เรืองฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงสิริวิมล โพธิเตีย

์ ้

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงสมิตา เกษกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๗๘

เด็กหญิงณัฐพร สุทธิโรจน์ธนาดุล ๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๗๙

เด็กหญิงวาเลนไทน์ วงค์เลิศ ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๘๐

เด็กชายดนัสวิน คงวัดใหม่ ๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๘๑

เด็กชายกฤษธิรากร เทียมตา ๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๘๒

เด็กชายชัยภัทร ทองขันธ์ ๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงอมลวรรณ รุ่งเรือง ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงธนพร ศรีระบาย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงจีรณา จิตสงวน ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงรัตนาวดี สุขสมกรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๘๗

เด็กหญิงจารวี สอนศรีดา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงชนิดาภา พอกทรัพย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงณภาพร ทองนิม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๙๐

เด็กหญิงวัชรี เทียนหนู ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ ภู่ประพันธ์ ๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๙๒

เด็กหญิงธัญชกรณ์ ต่อสกุล ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงปยากรณ์ หวังกำกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๙๔

เด็กชายภัทรพล ชุ่มน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๙๕

เด็กชายณธพล รุจิธง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๙๖

เด็กชายบัณฑิตย์ ภูวิลัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๙๗

เด็กชายธนากร ชมเพ็ญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๙๘

เด็กชายวัชรพงษ์ เณรรักษา
๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๐๙๙

เด็กชายวิทยา โคตรพรหมมา
๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๐๐

เด็กชายเจษฎา อรุณกิจสิริ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๐๑

เด็กชายกรณ์ดนัย กองนึก ๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ เทียบเพชร ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงอโรชา ทรัพย์พล
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงชนิดาภา กอคุ่ย ๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงปฐมาวดี จันโสดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงภัททิยา แก้วเกล็ด
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๐๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ สิทธิรส ๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงอธิชา คงกาจธัญกรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงนวพร เสือสุด ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๑๐

เด็กหญิงปรีญา กองน้อย
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หาญอาษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๑๒

เด็กหญิงแตงกวา ชังกลิน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงสุพรรษา แทนมาลา ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๑๔

เด็กหญิงกรกนก มวลชู
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๑๕

เด็กหญิงสุวรรณลี คงแปน ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงเบญญาภา กลินสายหยุด

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงไพลิน สีบุญวงษา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๑๘

เด็กชายธันทวัฒน์ หิตโกเมท
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๑๙

เด็กชายอลงกรต เรืองอร่าม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๒๐

เด็กชายกีรติ สุขสนิท
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๒๑

เด็กชายพัสวี เมฆทวีป
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๒๒

เด็กชายถิรวัฒน์ คงสมบูรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๒๓

เด็กชายสิทธิโชค ห้าวหาญ ๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงพณิชย์ฌา ธรรมวิเศษ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงเกษิณี บางขัน ๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๒๖

เด็กหญิงศลิษา ลืนภูเขียว ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงสุภาวรรณ สุขท่าหิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงนิษฐา รุจิเชาว์ ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๒๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ

ผลวรรณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๓๐ เด็กหญิงรัตนแสงพลอย

แสงงิว

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงเพชรธิดา เติมเพชร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ปรีกราน
๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ถ้วยทอง
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงฐิติพร ย่องนุ่น ๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๓๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ภาคีผล ๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๓๖

เด็กชายวีรภัฎ พงษ์รักษ์ ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๓๗

เด็กชายวชิรวิทย์ โควันนา ๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๓๘

เด็กชายพันธุ์เทพ จันทร์แย้ม ๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๓๙

เด็กชายธนกฤต เจิงฤทธิ

่ ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๔๐

เด็กชายทิฐิพล โพธิศรี

์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๔๑

เด็กชายปุณณภัทร เทียมดี ๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๔๒

เด็กหญิงขนิษฐา กลินอ่อน

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงสุภาสินี ดงหงษ์ ๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงพิชชาภา สุวรรณมณี ๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๔๕

เด็กหญิงเมธาวี สรรคพงษ์ ๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงอารียา นิกรวัฒน์ ๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงวินิทรา พรมวัง ๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๔๘

เด็กหญิงกมลชนก ศรีวงศ์ ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๔๙

เด็กหญิงภัทราวดี จันทร์ภักดี ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงปรียาพร วังหอม ๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๕๑

เด็กหญิงญดาพร พงษ์จินดา ๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงนาราวินธ์ วรโชติภัทรพงศ์ ๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงฐิตารีย์ จิรกุลธนาวัฒน์ ๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงขวัญข้าว อินทร์ตา ๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๕๕

เด็กชายชนาธิป ศาสตร์สาระ ๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๕๖

เด็กชายเดชฤทธิ

์

เจิงทรัพย์

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๕๗

เด็กชายสุรโชติ อาการ ๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๕๘

เด็กชายธีรภัทร นิมแย้ม

่

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๕๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ นพรัตน์ ๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๖๐

เด็กชายมงคล ทองบุญเหลือ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๖๑

เด็กชายทินภัทร ดีวันกอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๖๒

เด็กหญิงสุรัญชนา แสงเซ็ง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๖๓

เด็กหญิงอชิรญาณ์ รุจิเชาว์ ๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงวิชุดา คชทอง ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงญาณัจฉรา พิมพา ๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงธนภรณ์ พุทธพาท ๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงสายฝน สัมมาสิทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงสุพิณญา ศรีทอง ๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงจิราพัชร รัตนะ ๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงรินรดี แสนเพชร ๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๗๑

เด็กหญิงชนากานต์ เทียนทอง ๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๗๒
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์

เกษมจิต ๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงจิรัชยา ถาวร
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงปยวรรณ พึงพัก

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๗๕

เด็กหญิงพิชญธิดา จันทร์แจง ๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงนพมาศ มากเจริญ ๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงณัฎฐกานต์ ฟุงเกียรติคุณ ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๗๘

เด็กชายธนกร ปาดา ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๗๙

เด็กชายญาณากร โยเหลา ๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๘๐

เด็กชายศรัณย์ภัทร ฉกาจวิทยาคม ๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๘๑

เด็กชายวัชรธร สาขา ๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๘๒

เด็กชายชุติพนธ์ เฉลิมสุข
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๘๓

เด็กชายนันท์นภัส อัครปญญาพนธ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๘๔

เด็กชายสุภากร สีเขียว ๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงนาตาชา ศรีสุวรรณ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงขวัญข้าว สวนไผ่ ๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงเมนกา มงคลจิวกร่าง

๋

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงแพรวา กุกโคกกรวด ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงกาญจนา จ้ายสอนนา ๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงณิชาภัทร ศิริรัตน์ ๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงนิมมานรดี วังหอม ๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงบวรลักษณ์ ใจกว้าง ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๙๓

เด็กหญิงศรัณยา พรหมวร ๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๙๔

เด็กหญิงกมลชนก โคตรอาษา
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงเบญยาภา ชืนมะดัน

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๙๖

เด็กชายสุภาพ ชมจิตร ๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๙๗

เด็กชายจีระพงศ์ จันเจริญ

่

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๙๘

เด็กชายชาญพิชัย ชนะหาญ ๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๑๙๙

เด็กชายปฏิภาณ ไชยสาร ๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๐๐

เด็กหญิงอโรชา ซาวรัมย์ ๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงพิชชา แจ่มจำรัส ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ณัช อินทรขลิบ ๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๐๓

เด็กหญิงพลอยชมพู หมันมาก

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๐๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศรีอุดร
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๐๕

เด็กชายวัชรธร แปนเพ็ชร ๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๐๖

เด็กชายยศพัฒน์ สีวาป ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๐๗

เด็กชายธนภัทร คำเงิน ๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงพิจิตรา แซ่ตัง ๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๐๙

เด็กหญิงฐิติพร จิตรพันธ์ ๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๑๐

เด็กหญิงณหฤทัย ปล้องชู ๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงธิดาวรรณ มหานิล ๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงศิริรักษ์ มิงขวัญ

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงณกานต์ ไผ่ปอง ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงอัญชิสา เทียนสำโรง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๑๕

เด็กชายอชิตะ สุขสงวน ๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงปรพรรณ พิญเพียร ๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงกมลวรรณ อาภัสสรพันธุ์ ๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงพชรภัทร แซ่ตัง

้

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๑๙

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ เทิศดร ๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงเขมจิรา ปลาผล ๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงปวรรัตน์ โพธิล่าม ๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๒๒

เด็กชายศุภชัย รัตนปรากฏ ๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๒๓

เด็กชายจิรพงษ์ สุดสิน

้

๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๒๔

เด็กชายธนกฤต บุญนุช
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๒๕

เด็กชายนิติพงศ์ บัวชุมสุข
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๒๖

เด็กชายธนกฤต มงคลดาว ๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๒๗

เด็กชายกฤตริน ดีศิริ ๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๒๘

เด็กชายณภัทร ธูปมงคล ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๒๙

เด็กชายทัศณะ แพรอยู่ ๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๓๐

เด็กหญิงณิชา ผาทอง ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงรวีวรรณ ปทมโสภณ ๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงอโรชา แซ่อึง

้

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงชลลดา พงษ์พานิช ๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงพลอยนภัส ดวงแก้ว ๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงพิรดา จันทร์โฉม ๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๓๖

เด็กหญิงธินัดดา เรียนกีรติกร ๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๓๗

เด็กหญิงนฤมล กอกสูงเนิน
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๓๘

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เดชรัชตกุล
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๓๙

เด็กหญิงปญฑารีย์ กลินบัว

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงเทพธิดา ประยงค์น้อย ๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๔๑

เด็กหญิงกรพินธ์ คุ้มสอาด
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๔๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เปล่งสันเทียะ ๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงปาลิตา แก้วสาตร์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๔๔

เด็กหญิงรัชฏาภา โสภา ๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๔๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ ศรีเงิน ๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงกมลนัทธ์ น้อยอิม

่

๑๑/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๔๗

เด็กชายกีรติ ขลุ่ยประเสริฐ
๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๔๘

เด็กหญิงเขมจิตตา ศรีประภา
๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๔๙

เด็กหญิงจิรดา กัมหะกิจ ๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๕๐

เด็กชายจิรวัฒน์ พาพาน
๑๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๕๑

เด็กหญิงชนกกันต์ วรรณธรรมโชติ ๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงชวัลนุช ตักโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๕๓

เด็กชายณภัทร แก้วศรีวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๕๔

เด็กหญิงณัฐณิชา มังคัง

่ ่

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงณัฐนิชา คำชวด
๓๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๕๖

เด็กชายณัฐพล เรืองอยู่ ๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๕๗

เด็กหญิงณัฐยาน์ อนันตาริยางกูร
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๕๘

เด็กหญิงณัดพาวดี พันธุ์ชัย
๑๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงดวงจรัส วีรภัทรางกูร
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๖๐

เด็กชายเดชาวัต ศรีเลิศ
๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๖๑

เด็กชายตรีภพนาถ บริเวณ ๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๖๒

เด็กชายถิรศักดิ

์

ตะระสา
๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๖๓

เด็กชายทศพล ปานคล้าย ๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๖๔

เด็กชายทาวิชญ์ บำรุงจิต
๒๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๖๕

เด็กชายทินภัทร ผุดผ่อง ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๖๖

เด็กชายแทนคุณ อยู่สำราญ ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๖๗

เด็กชายธนบูรณ์ บุญคำ ๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๖๘

เด็กชายธนพล คีรีศรี ๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๖๙

เด็กชายธนภัทร ภักดี
๑๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ หลอดแก้ว ๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงธัญจิรา พรมจวง
๒๕/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ รักธรรม
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๗๓

เด็กชายธีรภัส ม่วงสีใส ๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๗๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

กิตตินาคหิรัญ ๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๗๕

เด็กชายธีระเทพ ผลาทิพย์ ๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๗๖

เด็กหญิงนวรัตน์ แก้วสว่าง ๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๗๗

เด็กหญิงนิตยา จะนู
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๗๘

เด็กชายนิติธาดา ช่วยณรงค์
๒๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๗๙

เด็กชายนิธิกัณน์ ปานประดิษฐ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๘๐

เด็กชายนิมิตร กระโจมพล
๒๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๘๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

รัตนะตะคุ
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๘๒

เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

บุญหนุน
๑๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๘๓
เด็กหญิงประทุมทิพย์

สุวรรณบล ๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงปลายฝน ไชยคำมิง

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๘๕

เด็กชายปวริศ หวานเสร็จ
๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงปทมาวดี คุ้มวงศ์ ๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๘๗

เด็กชายปยะพงศ์ กวนศรี
๓๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๘๘

เด็กชายพงศกร คชฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงพรพรรณ เปรมสมาน
๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๙๐

เด็กหญิงพรรณพร โสภา
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงพัชญ์นันท์ โชคบรรดาลสุข
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๙๒

เด็กชายพัชรชัย ศรีบรรเทา ๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๙๓

เด็กหญิงพาขวัญ วงค์ใจ ๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๙๔

เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ พวงสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงรัชนีกร คงนาค
๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๙๖

เด็กชายศรายุทธ ปตินานนท์
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงศิรดา ศรีอำนวย
๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๙๘

เด็กชายศิวกร โสภาพ
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๒๙๙

เด็กชายศิศิรากร ศิริยันต์
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๐๐

เด็กชายอติเทพ มูลหาร ๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงอรนุช คุ้นเคย
๑๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๐๒

เด็กชายอัศม์เดช สะใบบาง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๐๓

เด็กชายอาฐินัย โพธิศรี

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โรมศรี
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงพิมพิกา ผัดโน ๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๐๖

เด็กชายภูริ อ๊อดกระโทก
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงรุ้งศิริมล บุตรสีนอก ๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงวรานิษฐ์ นลินจารุพันธุ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงวิภาดา พิมพ์เนา
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๑๐

เด็กชายสัณหณัฐ วงษ์เสงียม

่

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๑๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

สมผิว
๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๑๒

เด็กชายพีรกิตติ

์

อินทราช ๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๑๓

เด็กชายเพทาย ศีลาเลิศ
๒๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๑๔

เด็กชายเมธิส อุไร
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๑๕

เด็กชายรณฤทธิ

์

เพิมศรี

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๑๖

เด็กชายรัฐศาตร์ วงษ์ภักดี
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๑๗

เด็กหญิงราชาวดี พุ่มพวง
๑๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๑๘

เด็กหญิงวรัญญา หงษ์ทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงศิริโฉม นาคคนอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๒๐

เด็กชายศิวกร จินดารักษ์ ๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๒๑

เด็กชายศุภกร ขวัญควรตะขบ
๒๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปญญา
๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๒๓

เด็กชายพีรณัฐ เสาวัตร ๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๒๔

เด็กชายพูมธัมม์ พิเดช
๑๑/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๒๕

เด็กชายยศพนธ์ กิติพิริยพงษ์ ๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงรัชนก ไพศาล
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงวรัทยา ปนนาค ๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงวราภรณ์ น้อยใหม่
๑๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๒๙

เด็กชายสมรัก ภูกัน
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๓๐

เด็กหญิงยศวดี มีโชคชัย
๒๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๓๑

เด็กชายรัตนธร จูเปย
๑๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงรินลดา จันทร์มงคล ๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๓๓

เด็กชายอรรถพล ไตรษร
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๓๔

เด็กชายกสิน โปฎก ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๓๕

เด็กชายบุญรอด เดชทะสอน ๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๓๖

เด็กชายปณณวรรธ คุลีพันธุ์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๓๗

เด็กชายปารณัท สัมมาเพ็ชรัตน์ ๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๓๘

เด็กชายพสิษฐ์ ยาวิราช ๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๓๙

เด็กชายพัทธนันท์ ชาลีพรม ๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๔๐

เด็กชายภักพงษ์ กมขุนทด
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๔๑

เด็กชายรังษ์สิมันต์ จันดง
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๔๓

เด็กชายกนกพล พรรณนาม
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๔๔

เด็กชายกุลโรจน์ เจริญทรัพย์ ๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงขวัญชนก อารีรักษ์ ๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๔๖

เด็กชายชรัณ ฉิมป ๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๔๗

เด็กชายธนภูมิ พึงเปนสุข

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๔๘

เด็กชายพัชรพล ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๔๙

เด็กชายพินัย ทะรารัมย์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๕๐

เด็กชายภูวิศ สำเภาดี ๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๕๑

เด็กชายวรสิทธิ

์

กองทอง
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงอภิญญา โพธิคำ

์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๕๓

เด็กหญิงชาลิษา ขุนคลัง
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อินทขันตี
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงณรินธร จินตะไร
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๕๖

เด็กชายวินัย คำกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โสมรักษ์ ๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา นามขันธ์ ๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ กรรณหะวรรณ์
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงอ้อม ชัยชนะ ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๖๑

เด็กชายมรดก ณ ถลาง ๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๖๒

เด็กชายธนธัส จันทะพล
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๖๓

เด็กชายภูบดินทร์ บรรเทา ๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงสุพัตรา เรืองรุ่ง ๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๖๕

เด็กชายทัตพงศ์ เรืองรุ่ง ๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงลลิตา วุฒิวัย ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๖๗

เด็กชายทัตเทพ กาฬภักดี ๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๖๘

เด็กชายนฤเบศทร์ ผาแดง
๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๖๙

เด็กชายนพเดช เดชทะสอน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๗๐

เด็กชายรพีภัทร ลายคราม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงนาฏนารี สุวิเศษ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๗๒

เด็กชายชลธาร พร้อมสง่า ๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๗๓

เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ภิญโญกุลธาวิน ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงวนาพร บุญเสริม ๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๗๕

เด็กชายบุรินทร์ สุวรรณเพ็ชร์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกิดการอุดม วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงกชพร ทองแหยม ๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๗๗

เด็กชายกนกณัฐ คลังทอง ๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ บ่งเทพ ๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พิทักษ์วงศ์กร ๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงกรกันยา นิโกรถะ ๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๘๑

เด็กชายกรเดช เชิงกราน ๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงกฤติกา สวัสดิวงษ์

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงกันยรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงกันย์รัตน์ นุตตโยธิน
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๘๕

เด็กหญิงกัลยา กรุมุติ ๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๘๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา นาคเกตุ ๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๘๗

เด็กชายขจรเกียรติ คุ้มบัวลา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๘๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สอนโพธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงจารุวรรณ บำรุงทรัพย์
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงจิตรานุช เมธีสันติกุล ๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๙๑

เด็กชายจิรวรรตน์ ธันยจิรกิตติ

์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงฉัตรธินีย์ อ่อนนวล
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงชฎาพร นครังสุ
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๙๔

เด็กชายชยานันต์ จูทะจันทร์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๙๕

เด็กชายชินภัค แก้วเกษ ๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๙๖

เด็กหญิงฐานิยา กุล ๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๙๗

เด็กชายณภัทร เสนสาร ๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๙๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ชมชืน

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงณรีรัช ชาภู่พวง
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๐๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ไทรย่อย ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๐๑

เด็กชายณัฐพล สมบูรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๐๒

เด็กชายณัฐพล แสงอุ่น ๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งเรือง ๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๐๔

เด็กชายธนวิชญ์ สุภาแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงธนัชชา ครองชีพ ๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงธมลวรรณ เสือม ๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๐๗

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แน่นอุดร ๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วมะ ๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงนิชานันท์ พึงพินิจ

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงนิวาริน พยุงกิจ ๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงปกิตตา อ่อนอาจ ๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงปองบุณย์ สูญพานิช ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๑๓

เด็กชายพงศกร กระแสร์สินธุ์ ๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงพลอยนภัส รุ่งแสง
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงพิชญ์นรี เมธมุทา ๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงพิมพิมล คงดี ๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๑๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ท้วมบริบูรณ์ ๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงภิญญดา ไชยประเสริฐ ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๑๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ สะอาดเอียม

่

๒๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๒๐

เด็กชายวงษกร ซอมขุนทด ๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๒๑

เด็กชายวรภัทร ชำนิกิจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงวริษรา แว่นตา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๒๓

เด็กชายวรุตม์ ทองสุข
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๒๔

เด็กชายศรมงคล ศรน้อย ๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงศิริภัทรสร กิจคม ๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงศุภิดา จงวัฒนะบุญกุล ๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๒๗

เด็กชายสรวิศ กระจกเอียม

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๒๘

เด็กชายสิทธิชัย ทากุดเรือ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงสิริธัญญา เกิดละออ ๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงสุธิดา ดุริยางค์พันธุ์ ๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงสุพิชญา โพธิแก้ว

์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงสุพิชา เสนาพันธ์ ๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๓๓

เด็กชายอดิลักษณ์ ไสยสุภีย์ ๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๓๔

เด็กหญิงอธิชา จันทร์รวม ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๓๕

เด็กหญิงอนัญญา โตแปลก ๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๓๖

เด็กชายอภิราม ยางสิงอ้อ ๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๓๗

เด็กชายอภิวิชญ์ ทองศักดิสกุล

์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ วิจิตร์ ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงอรพรรณ โกสุม ๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงอรวรรณ บุญพันธุ์ ๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๔๑

เด็กชายอัศวิน อาบทอง ๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๔๒

เด็กหญิงอารียา ปญญาอ่อนหวาน ๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๔๓

เด็กชายเอกวัฒฌ์ ใจคุ้มเก่า
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๔๔

เด็กชายกฤษดา ศักดิศรี

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๔๕

เด็กชายก่อศักดิ

์

ทับฤาชัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๔๖

เด็กหญิงกัญญานัฐ นุโรจน์ ๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๔๗

เด็กชายกิตติพัทธ์ ศรีเพ็ชร์ ๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๔๘

เด็กหญิงขวัญพร ชูประทุม
๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๔๙

เด็กชายคณิศร เล็กวิวัฒน์กุล
๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงจันธิรา นวลศรี ๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๕๑

เด็กชายจิรายุ จริยะกูล ๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๕๒

เด็กชายจิรายุทธ คลังมณี ๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๕๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

แพสกุล ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงจุฑามาศ จตุเทน ๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๕๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ฐานะรุ่งอุดม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา มาเกิด
๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงเจริญศรี ทองคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงชญาน์นันท์
อ่อนจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงชนัญธิดา ชัชชญานนท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๖๐

เด็กชายชโยดม พลชนะ ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๖๑

เด็กชายชวัลวิทย์ พืชทองหลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๖๒

เด็กชายชัยเดช เพ็งรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๖๓

เด็กชายเชิดชัย ไร่สงวน ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๖๔

เด็กชายโชติชยุตม์ สืบเหล่ารบ ๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๖๕

เด็กชายไชยวัฒน์ อุปไชย
๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงฐานิดา กิติราช ๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๖๗

เด็กชายฐิติกร โสภี
๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงณัชมน พิมพ์ศิริ ๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๖๙

เด็กชายณัฐกรณ์ นพหิรัญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๗๐

เด็กชายณัฐนันท์ พลพระจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๗๑

เด็กชายณัฐพงษ์ สมตน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงณัฐพร โกษาเกต
๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๗๓

เด็กชายณัฐวิชช์ ธนินทร์ไชยพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๗๔

เด็กชายณัทพงศ์ เชิดอินตา ๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงณิชาภัทร ชูชืน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๗๖

เด็กชายเด่นภูมิ ติกร ๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงตรีมุก ฉายสุริยะ ๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๗๘

เด็กชายตรุษจีน วงษ์วัฒนะ ๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงตะวันนา ท้วมบริบูรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงทิพยธิดา ปดตาทะสา ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๘๑

เด็กชายธนโชติ ไชยงาม ๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ การกระวี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ สุขสุเดช
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๘๔

เด็กชายธนากร คุ้มสีไว
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๘๕

เด็กชายธนากร อยู่สบาย ๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๘๖

เด็กชายธราเทพ เปรมชืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๘๗

เด็กชายธวัชชัย แก้วมาลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๘๘

เด็กชายธิพัฒนชัย เข้ามัน

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๘๙

เด็กชายธีรเดช ห้อยระย้า ๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๙๐

เด็กชายนพเก้า เสาร์เสนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงนภพร เกตุสกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงนภัสกร ไร่สงัด
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๙๓

เด็กชายนวิน บุญเรือน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงนัจญวา มณีดำ ๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงนัทธมน แก้วทอง ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๙๖

เด็กหญิงนัทสวัญญา
ทองแหยม

๑๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๙๗

เด็กหญิงนันทนา ศรีไทยพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๙๘

เด็กชายนันทวัฒ แก้วชะมอญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๔๙๙

เด็กชายนำโชค -
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๐๐

เด็กชายนิติพล พูลนำเภา ๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงเนตรนภา สงวนวงศ์ ๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๐๒

เด็กหญิงเบญจมาศ เหมรา ๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๐๓

เด็กหญิงปทุมทิพย์ เสาร์เสนา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทองแพ ๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๐๕

เด็กชายปญญาพล บัวจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงปุณยาพร เทศธรรม ๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๐๗

เด็กชายพงศกร เนตรสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๐๘

เด็กหญิงพรชนก ข้อหล้า ๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๐๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน

เพ็ชรอ้อม
๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ อ่อนเนตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงพิชชาภา ศิริพงษ์ ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมมาดี ๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงพิมพ์นภัส อัฐมี ๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๑๔

เด็กชายพิสิษฐ์ ซ่อมจันทึก ๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๑๕

เด็กชายพีรพล อินเม้า ๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงสุวรรณ์
๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงภัคจิรา ตระการจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงภัทรรินทร์ คงขาว ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงภัทรวดี ปญญาไว ๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๒๐

เด็กชายภาคิน สุวรรณโชติ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงภาวิตา เพ็งบุญโสม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๒๒

เด็กชายภูมินทร์ ดลเสมอ ๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๒๓

เด็กชายภูวเนศวร์ แสนละเอียด
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๒๔

นายมนชัย -
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงม่านฟา โยธะคง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงมาลิสา สุขสุวานนท์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๒๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ เจริญผิว ๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงรัตกาล เรืองเพชร ๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๒๙
เด็กหญิงรัตติยากรณ์

พาสมบูรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงรุ่งอรุณ คล้ายรามัญ
๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงรุจรวี ตรงชวนกิจ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงลลิยา มณีธร ๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๓๓

เด็กชายวชิรวิทย์ สุกกลำ ๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๓๔

เด็กชายวรพล ศรสงวน ๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๓๕

เด็กชายวริศ ช่วยนาเขต ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงวริศวรรณ โพธิเขียว

์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๓๗

เด็กชายวุฒิชัย วงศ์พลาย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงศศิ สืบศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๓๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

คล้ายทองคำ
๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๔๐

เด็กชายศุภณัฐ พรมจิตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๔๑

เด็กชายศุภเสกข์ เทียงบุญ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๔๒

เด็กชายสราวุฒิ มะกาแก้ว ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๔๓

เด็กชายสันติสุข เดชบุญ
๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๔๔

เด็กชายสิริวัชร์ ลิมปโสภณพนิช ๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงสุธิดา สุนทรวาทิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๔๖

เด็กหญิงสุพรรษา เอ็มกมล
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๔๗

เด็กหญิงสุพิชญา เจนใจ ๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๔๘

เด็กชายสุวรรณภูมิ เปรมจิตร ๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๔๙

เด็กหญิงสุวลี เอียมสะอาด

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๕๐

เด็กชายอติชาติ สมบัติวงค์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงอนิลทิตา เดชอุดม ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๕๒

เด็กชายอนุวรรตน์ จันทร์เขียน ๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๕๓

เด็กชายอภิชาติ บัวทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงอรนลิน สะท้านธรณินทร์
๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงอรประภา ชืนบาน

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงอัจจิมา ศุขบำรุง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๕๗

เด็กหญิงอาทิมา มะลิทอง
๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๕๘

เด็กชายเอกวุฒิ รองสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๕๙

เด็กหญิงไอรดา สีรโท
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดเกิดการอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๖๐

เด็กหญิงธัญญ์นรี สร้อยสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๖๑

เด็กชายปณพงษ์ สวัสดี
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนลินจีอุทิศ

้ ่

วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๖๒

เด็กชายภาคิน ปนขุนทด ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงพินันทา สร้อยสน ๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๖๔

เด็กชายชาดินันท์ เดชนิม

่

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๖๕

เด็กชายนภศิล รวยทรัพย์
๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๖๖

เด็กชายพัลลภ โปะแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๖๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญมา
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงอรกช จันทร์รัตน์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๖๙

เด็กชายทวีพัฒน์ กระรุนนี ๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ ผอนนอก
๑๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ทองพราว
๒๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหว่านบุญ วัดหว่านบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงกรกฎา อยู่เปรม ๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๗๓

เด็กชายกรรณชัย แสนมา ๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจหาญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา วังดอน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๗๖

เด็กชายณัฐพล หาญจงโก ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๗๗

เด็กชายณัฐภูมิ ช่ออุบล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๗๘

เด็กหญิงเดือนฉาย มัฆวิน ๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๗๙

เด็กชายถิรคุณ อารีทิพย์ ๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๘๐

เด็กชายธนกฤต ชาติวรรณ ๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๘๑

เด็กชายธนธรณ์ มุ่งดี ๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๘๒

เด็กชายธรณ์ธันย์ หันชัยศรี ๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๘๓

เด็กหญิงธันชนก จำเริญใจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๘๔

เด็กชายธันวา เปรืองปรีชาสกุล

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๘๕

เด็กชายปฏิภาณ ปานรุ่ง ๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๘๖

เด็กชายปุญวัฒน์ ณ นคร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๘๗

เด็กชายพงศ์ศธร พุทธรักษ์ ๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงพรชิตา ลำใย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๘๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ชืนอารมณ์

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทิพย์มณี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๙๑

เด็กชายวิริยะ อาจวิเชียร ๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๙๒

เด็กชายศศิธร ปะทิรัมย์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๙๓

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สระบัว
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๙๔

เด็กชายสิริโชค สิทธิน้อย ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงสุธินี พึงศรี

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงสุพพัตรา ชัยบูรินทร์ ๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๙๗

เด็กชายสุริยะ อาจวิเชียร
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงอัลลิปรียา ประเสริฐพานิชการ ๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๕๙๙

เด็กชายกนิฐ อรรคมะเสาร์ ๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงกุลธิดา กันต่าย ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงเกสรา ปานรุ่ง ๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงเขมิกา บุญพิทักษ์ ๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงคณิศร เจริญศิลป ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงณัฐณิชา คำกลิน

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๐๕

เด็กชายธนพงษ์ อุตสาหะ
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๐๖

เด็กชายธนิสร ท่าดีสม
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๐๗

เด็กชายธัญเทพ พานทอง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงธัญยธรณ์ สุขสถิตย์วงษ์ ๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงธัญรัตน์ ศรีประสงค์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สะอาดเมือง ๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงธันวา สาธุชาติ ๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๑๒

เด็กชายธีรพงษ์ แพงบุดดี ๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๑๓

เด็กชายนที สกุลดิษฐ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๑๔

เด็กชายนนทกร ดวงแก้ว ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงนวลวรรณ เส้งรอด ๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงบุณยวีร์ นันทะแพง ๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๑๗

เด็กหญิงบุณยาพร ศรีไสล
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๑๘

เด็กชายบุรพล วิชายงค์ ๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงบุษกร ใจดี
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๒๐

เด็กชายพงศกร สุภาพ ๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๒๑

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เพ็ชรอยู่ ๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงพชราพร โยลัย ๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงพรธิดา ทองเชือ

้

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงพรลำพา ทองปนตา ๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๒๕

เด็กหญิงพิมญาดา จันทร์เย็น ๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๒๖

เด็กชายพีระพันธ์ บุณยโพธิ
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๒๗

เด็กชายพุทธพงษ์ ขำโคกกรวด ๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๒๘
เด็กหญิงแพรวไพลิน

ตะนุมาศ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๒๙

เด็กหญิงภวิกา ราศวงค์ ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๓๐

เด็กชายภาณุพงศ์ ชมบุญ ๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๓๑

เด็กชายภาณุภัทร สุระขันธ์ ๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๓๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ พาพันธ์ ๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๓๓

เด็กชายวรากร ผลงาม ๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๓๔

เด็กชายวสุธันย์ สิงห์ซอม
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๓๕

เด็กชายวิทวัส บัวสมบูรณ์ ๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงวิรดา ธนะชาญชัย ๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๓๗

เด็กชายศราวุฒิ ล่องพริก ๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๓๘

เด็กหญิงศิรประภา วรรณเผือก ๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงศิริวรรณ เย็นอ่อน ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๔๐

เด็กชายศิลา วริสาร ๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๔๑

เด็กชายศุภกิจ โบสถ์ทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงศุภัชญา ฉัตรเท ๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๔๓

เด็กหญิงศุภิสรา อ่อนนิม

่

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๔๔

เด็กหญิงสหฤทัย พึงศรี

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๔๕

เด็กชายสุจินดา จีระสุวรรณกิจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๔๖

เด็กชายสุภกิจ อารักวิริยะ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๔๗

เด็กหญิงสุภัทรา สายสีดา ๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๔๘

เด็กหญิงสุภิตา ชัยสุวรรณ ๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๔๙

เด็กชายสุรเดช คำภาวงศ์ ๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๕๐

เด็กชายสุรเดช โพธิพันธุ์

์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๕๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

บัวสมบูรณ์ ๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๕๒

เด็กชายโสภณ อัตโต ๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๕๓

เด็กชายอดิศร ฉิมฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๕๔

เด็กชายอนุชา หวังเหนียวกลาง

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๕๕

เด็กชายอนุชิต หวังเหนียวกลาง

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๕๖

เด็กชายอนุสรณ์ สาวรรณ์ ๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ ทองสำริด ๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๕๘

เด็กชายอรรฆเดช แก้วทองคำ ๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงอลิตา ชิณะวิ ๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงออมสิน ประเสริฐศุภกิจ ๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงอังศุมาลี ทาโทน
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงอารดา แทนนา ๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๖๓

เด็กชายอิทธิพัทธ์ วีรศาสตร์สุนทร
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๖๔

เด็กชายเอืออังกูร

้

เอกตระกูล
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงขวัญรัตน์ เฮ็งฮะสุน ๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๖๖

เด็กชายจักพงษ์ อินท์สุข
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๖๗

เด็กชายจักรกฤษ์ พันธ์มณฑา ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงจิตสุภา ใจปง ๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๖๙

เด็กชายฉัตรมงคล กุสุมานันท์
๑๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๗๐

เด็กชายชนาธิป โคมศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๗๑

เด็กชายชยพล เสือไพรงาม ๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๗๒

เด็กหญิงชลดา สายหอม
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงชลลดา มีโส
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๗๔

เด็กหญิงชัชชฎา สิมดี ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๗๕

เด็กหญิงโญษิตา ตู้จำนงค์ ๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๗๖

เด็กชายฐิติพงษ์ ทองไพร
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงฐิติภรณ์ ปราสาทเวสร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงณัฐณิชา แดนนา ๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๗๙

เด็กชายณัฐดนัย ศุกร์ศิลปพรต ๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๘๐

เด็กชายณัฐพล บุตรโท
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๘๑

เด็กชายณัฐพล พรมแต่ง ๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๘๒

เด็กชายณัฐพล พรมรุกชาติ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๘๓

เด็กหญิงทิติยาภรณ์ เอกปชชา ๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๘๔

เด็กชายธนโชติ ศิริพิน
๒๑/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๘๕

เด็กชายธนพล เร็วสูงเนิน ๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ มันใจ

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงธนิดา สุทธิเม ๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พุ่มอำไพ
๒๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงธิญาดา แสนหล้า
๒๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สำอางค์
๒๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๙๑

เด็กชายนนทกร หาพิกุล ๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๙๒

เด็กชายนพกร บัวอุไร ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๙๓
เด็กหญิงนภคประภา

กันนุฬา ๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๙๔

เด็กหญิงนราทิพย์ แสนหาญ
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงนำเพชร เพ็งหมู
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๙๖

เด็กชายเนติรัตน์ โคตรอ่อน
๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๙๗

เด็กชายบูรพา อาจหาญ ๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๙๘

เด็กหญิงปภัสรา บัวทรัพย์ ๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๖๙๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ ชงโค ๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๐๐

เด็กชายปฐพี อิมใจ

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๐๑

เด็กหญิงปทมพร รักษมณี ๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๐๒

เด็กชายพชรพล วงษ์จุ้ย ๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงพัดชา กลินแก้ว

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงพิมพการณ์ สุธรรมวงศ ๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงพิมวิกา ทิณรัตน์ ๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๐๖

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญหิรันดร
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๐๗

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงท้วม ๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๐๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ สีแสง
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๐๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สงบแท้
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๑๐

เด็กหญิงภัทรจิรา ฉำแฉล้ม
๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๑๑

เด็กชายรัตภูมิ สีแสง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๑๒

เด็กหญิงรินรดา มหาผล
๒๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๑๓

เด็กชายวชิรวิทย์ สุวรรณรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๑๔

เด็กหญิงวรัชยา คูประเสริฐ ๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๑๕

เด็กหญิงวราพร อัตโต ๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๑๖

เด็กชายวัชรพงศ์ หงษ์ทอง ๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๑๗

เด็กชายวัตชรพงษ์ วรวลัย
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๑๘

เด็กชายวันเฉลิม คำศรี
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงวาสนา ชืนอารมณ์

่

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๒๐

เด็กชายวิทย์ศรุจ สีหลิง

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงศรัณย์พร ตาลปลอด ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงศริญญา ลิมสารา

้

๑๓/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๒๓

เด็กชายศุภชัย สระบัว
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๒๔

เด็กชายสิรภัทร สุขม่วง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๒๕

เด็กหญิงสุธิมนต์ น้อยหัวหาด
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงสุภาพรรณ ดาวเรืองน้อย ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๒๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุภาพ
๒๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงอภิสรา อ่อนละออ
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงอริสา บุญชัย
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงอลิศ สระบัวทอง ๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๓๑

เด็กชายอาทิตย์ พันธุ์ศิริ
๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๓๒

เด็กชายอาทิตย์ ภารราช
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงแพรทอง โกศัยเนตร ๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๓๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ทิมประทุม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๓๕

เด็กชายจิรวัฒน์ อาคม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๓๖

เด็กชายฉลองราช ศักดิรัตนอนันต์

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงชาลิสา ก้อนคำใหญ่ ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๓๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จาดประทุม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เสียวโพนทัน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงดวงกมล เมืองหมี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๔๑

เด็กชายธรรมนูญ อินทะปญญา ๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๔๒
เด็กชายธรรมศาสตร์

งามใหญ่ ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๔๓

เด็กชายธราเทพ ท้วมตะเคียน ๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงธันยธรณ์ สุภีโส ๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงธีรกานต์ ห่วงปรากฎ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๔๖

เด็กชายนภัทร อาจคุ้มวงศ์
๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๔๗

เด็กชายพงศธร โม้แก้ว
๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๔๘

เด็กชายภูริ อรรคละน้อย ๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๔๙

เด็กชายรพีพัฒน์ ศิริโท
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๕๐

เด็กชายวรพล จันมา

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๕๑

เด็กชายศิวกร เกิดมงคล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๕๒

เด็กชายเสรี มณีรัตน์ ๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงอภิพาภรณ์ ดีเขียว ๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงไอรดา พรจันทึก ๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงกษิรา เรืองผึง

้

๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงกัญชพร จันทร์สงเคราะห์ ๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๕๗

เด็กหญิงกัญญานัฐ จันทร์แก้ว ๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงกันต์ฤทัย โพธิไพร

์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๕๙

เด็กชายกิตติพศ สอนมาก ๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๖๐

เด็กชายจักรกฤช ท้วมมัย
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๖๑

เด็กชายจักรพงษ์ คงดี
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงจิราพร สีวงค์ษา ๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๖๓

เด็กชายจีรพงษ์ ฉวีจันทร์ ๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศิริจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงชนม์นภัส ใจกองละ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๖๖

เด็กชายชนะชัย แสงจันทร์ ๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงชนาพร ใจเย็น
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงชนาภา อาบสุวรรณ ๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๖๙

เด็กชายโชคอนันท์ วงศ์ษาบุตร ๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงญาณิกา แดงงาม ๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๗๑

เด็กหญิงญาณิศา แก้วสุภา ๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๗๒

เด็กชายณัฐกร พรมบุตร
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงณัฐมน พันธุระ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงณัฐรัตน์ ทองอินทร์ ๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บานเย็น ๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๗๖

เด็กชายถิรยุทธ เจือจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๗๗

เด็กชายทัตธน คลังทรัพย์ ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๗๘

เด็กชายธนพล ทับทอง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงธัญญพร สายบุญขันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงธาราธิป ท้วมตะเคียน ๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๘๑

เด็กชายธีรภัทร เมืองมา ๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๘๒

เด็กชายธีรภัทร์ คล้ายจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๘๓

เด็กชายธีรศิลป บรรจงเนตร ๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๘๔

เด็กชายธีระชัย กล่อมใจ ๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๘๕

เด็กชายนฤภูมิ อาจคุ้ม ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ขวัญแก้ว ๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงบุณย์สุดา แดนเกศินีวงศ์ ๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๘๘

เด็กชายปฐวิกร เมืองหมี ๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๘๙

เด็กหญิงปทุมพร ทิมประทุม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๙๐

เด็กชายปติวัฒน์ สังข์สุวรรณ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๙๑

เด็กหญิงปยธิดา วิชัย ๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๙๒

เด็กหญิงปุญญารักษ์
สีดาน้อย ๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงเปมิกา พูลเถียะ ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงพชร พรมอยู่ ๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๙๕

เด็กชายพลกฤต อ่อนก้อน
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๙๖

เด็กชายพัฒนินท์ คลังทรัพย์ ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๙๗

เด็กชายพิษณุ เดชบุญ ๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สังข์อยู่
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงแพรวา ชาวัง
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๐๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ สุขชาญไชย ๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงรังสิยา มานักฆ้อง ๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๐๒
เด็กหญิงรัญญาภรณ์

กองกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๐๓

เด็กชายราเชนทร์ โนใจ ๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงวรรณนิษา อินทร์ศรี ๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๐๕

เด็กชายศรัณย์พร ดีนำ ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงศศิกานต์ พุดแดง
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงศิวพร พัฒนา ๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงศุภัชญา พรรคพล ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๐๙

เด็กชายสิทธิชัย ขำโพธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๑๐

เด็กชายสินธุชัย ธรรมชาติ ๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงสิริกัญญา สมจิตต์ ๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงสิริพิชญ์ บุญปน ๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๑๓

เด็กชายสุขสรรค์ พึงกิตติคุณ

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงสุชาดา วังเกษียร ๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๑๕

เด็กชายสุชาติ รสกลิน

่

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๑๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

บัวสุวรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๑๗

เด็กชายอนุสรณ์ คุ้มเดช
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงอรวรา บำรุงแขวง ๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงอักษร โกวิน ๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๒๐ เด็กชายอันเยียรุ เมอร์ชัน

รามิเรซ ๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงชญาณิศา คำแฝง
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๒๒

เด็กชายธิวา โมกงาม
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๒๓

เด็กชายปติพล ทุมพัด
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๒๔

เด็กชายพชรพล พิทักษิณ ๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๒๕

เด็กชายพัชระ สุระเกษ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๒๖

เด็กชายภูมิ เรืองอภิรมย์ ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๒๗

เด็กชายภูรินาท ภูตาโก
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๒๘

เด็กชายชาญนภัส งามละม่อม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงรุ่งนภา ยังสำราญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๓๐

เด็กชายวาดตะวัน เกษรราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๓๑

เด็กชายสุรพัศ ชัยดี ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๓๒
เด็กชายอัครเดชาภัทร

อินแพง ๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๓๓

เด็กชายกรกฤษ กำพลศิลาอาสน์ ๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงกัลยวรรธน์
มะธิมา ๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงจิดาภา พรดี ๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๓๖

เด็กชายชินภัทร สิมากรณ์ ๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๓๗

เด็กชายธนพล จิตงาม ๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๓๘

เด็กชายธนพัฒน์ แก้วกลิน

่

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญอำ ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๔๐

เด็กชายนิติภูมิ อินทร์สมบัติ ๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๔๑

เด็กชายพงศกร หงษ์โต
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๔๒

เด็กชายระพีพัฒน์ แซ่หล่อ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ยังสำราญ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๔๔

เด็กชายวชิรวิทย์ เหมือนสิงห์ ๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๔๕

เด็กชายวีรภัทร ใจชืน

่

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงกนกกร แก้วนก
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์
พลเยียม

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๔๘

เด็กชายกรินทร์ หงษ์กิติ
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๔๙
เด็กชายกฤษณลักษณ์

ฝายสิงห์
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๕๐ เด็กหญิงกัญญาณีพิศุทธิ

์

กันวิเศษ ๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๕๑
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

สุริยะชน ๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงกัณณิกา กกรัมย์ ๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงกัลย์รัตน์ ขวัญบาง
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๕๔

เด็กชายเขษมศักดิ

์

สุขปรัง

่

๑๓/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงจิณห์นิภา แตงอ่อน
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงจิราวรรณ ชัยปญญา ๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงชนาภา ชืนชม

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงโชตินภา เกตทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงฐานิสรา ธนูศิริ ๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงณภัคศร จันทรัตน์ ๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๖๑

เด็กชายณภัทร ถาวรพงษ์ ๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก่นโต ๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา แสนวัง
๑๓/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๖๔

เด็กชายณัฐพร กลางสร้อย
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๖๕

เด็กชายณัฐภูมิ นิลพัตร์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงณิชกาญจน์
เครืองจักร

่

๒๗/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๖๗

เด็กชายณิชกานต์ คำไชย
๑๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงณิชากร แสงเพชร
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๖๙

เด็กชายธนพัฒน์ จีระวัตร์ ๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๗๐

เด็กชายธนวิชญ์ ปานโท้
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๗๑

เด็กชายธนารัตน์ ชัยวิเศษ
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๗๒

เด็กชายธเนศ จันทร์มี ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงธันยพร เสนาสี
๒๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๗๔

เด็กชายธันวา ดอกกุหลาบ
๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๗๕

เด็กชายธันวา วสุธารัตน์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๗๖

เด็กชายธีรเมธ วะชุม
๒๑/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๗๗

เด็กชายนพรัตน์ นุ่นแพง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงนรินทร แก้วสีนวล ๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๗๙

เด็กชายนฤเบศร์ พัดทอง
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๘๐

เด็กชายนำโชค กลินศร

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงปฐาจารา หงษ์ทอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๘๒

เด็กหญิงปภาวดี นามทอง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงปยธิดา ชารีแสน
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงปยนุช เกิดกาง
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๘๕

เด็กชายพลภัทร ศรีนนท์
๒๒/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ธนวัชร์ปริพัตร
๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๘๗
เด็กหญิงพันธุ์พัชรษา

ทิพวะ
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๘๘

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ลวดเงิน ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๘๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โนนไธสง
๓๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๙๐

เด็กชายภาคิน อยู่ทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๙๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ราชแสง
๒๔/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงมณีฉัตร แก้วทอง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๙๓

เด็กชายเมธาวี ชัยนาท
๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงรุจิกร รักตะคุ
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงลัดดา แสงท้วม
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๙๖

เด็กชายวรวิช อินสิงห์ทอง ๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๙๗

เด็กชายวัชรวุฒิ ทองบุญชู
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๙๘

เด็กชายวัฒนา ชูแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงวาสนา ยีปุน

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๐๐

เด็กชายวีรพงษ์ สอนราช
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงแวววรีย์ แดงขำ
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงศศิลดา แก้วมา
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๐๓

เด็กชายศุภกร กันทะวงค์ ๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงศุภกานต์ จันทร์ดิษฐ์ ๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๐๕

เด็กชายศุภณัฐ เพ็ชรไทย
๑๙/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๐๖

เด็กชายสมชัย เมืองสำนัก
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๐๗

เด็กชายองคลักณ์ สุวรรณ
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๐๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

สรรพวุธ
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงอนนทพร ประกาสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงอนุรดี นาโสก ๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงอรณิชา สังข์ชู ๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงอรรดา กระแสร์สินธุ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๑๓

เด็กชายอินธร วิชาธร
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๑๔

เด็กชายเอกเมธา ไตรสุริยะ ๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจารุศรบำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงณิชาภัทร ทวีลาภ
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๑๖

เด็กชายธนพล พรหมวงศ์สอน
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงวัลลี ยุบลชิต ๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๑๘

เด็กชายสมพงษ์ ยุบลชิต ๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พิทักษ์ศร ๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๒๐

เด็กชายรัฐศาสตร์ ดาสา ๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๒๑

เด็กชายธนวรรธน์ พ่วงอ่างทอง
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๒๒

เด็กชายณัฐนันท์ โคสจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงนันท์นภัส คงสน
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๒๔

เด็กชายก้องพบ เพ็งแจ่ม ๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๒๕

เด็กชายรัชชานนท์ ทองสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงชนัดชิดา ปญยรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๒๗

เด็กชายอภิชัย เขียวอ่อน
๒๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๒๘

เด็กชายทิวัตถ์ บัวภา
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๒๙

เด็กชายธีรภัทธ บัวภา
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๓๐

เด็กชายจักรี เสือทอง ๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๓๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ สุขสงวน
๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ภักดีบาง ๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๓๓

เด็กชายภาณุพงษ์ ทิมหา
๒๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๓๔

เด็กชายภัทรพล เติดชืน

๊ ่

๑๐/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๓๕

เด็กชายกฤษฎิ

์

วัฒนพานิช ๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๓๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อ่อนเหลา
๑๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๓๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ คำสิงห์
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ยงท้วม ๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๓๙

เด็กชายพงศธร สุมาลย์
๑๕/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงเจษฎาพร ไชยเพชร ๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงปนมณี เหมทานนท์
๑๕/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงสิรินดา แสงเพชร ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงรักษิดา ชูช่วย ๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๔๔

เด็กชายธรรมนูญ รัตน์วิจิตร
๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงณัฐมน ถวิลเดช
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๔๖
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา

ขวัญสุข
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๔๗

เด็กชายนคร บุญศรี
๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๔๘

เด็กชายภัทรพล เสงียมตน

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงทิพวรรณ คนกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๕๐

เด็กชายวรวิทย์ ภู่ดาย
๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๕๑

เด็กชายสุริยะ วิโรจน์ธรรม
๒๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงวรรณิศา วิจิตกุล
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๕๓

เด็กชายณัฐภัทร ฤกษ์ดี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงอัญมณี วาสุชาติ ๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๕๕

เด็กชายธนพล พักสูงเนิน
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงปญญาพร แย้มสกุล ๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๕๗

เด็กชายดัสชกร กิรัมย์ ๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๕๘

เด็กชายคุณากร ทองหล่อ
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๕๙

เด็กชายธีรเทพ วงษ์ประจันต์ ๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงวราวรรณ แสงลุน
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงปางธิชา เอียมสะอาด

่

๒๗/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๖๒
เด็กหญิงพลอยพรรณ

อะทะไชย ๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงชรินทิพย์ แก้วทองตาล ๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๖๔

เด็กชายอนุวัฒน์ เชิดชู
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๖๕

เด็กชายเจษฎา แก้วโผงเผง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๖๖

เด็กชายนันทวัฒน์ เหมือนทรัพย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๖๗

เด็กชายพันธมิตร มอญปาก
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๖๘

เด็กชายธนภัทร พักสูงเนิน
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๖๙

เด็กชายธนากร โพธิหนองโคก

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๗๐

เด็กชายรัฐภูมิ ดีผิว ๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงชุติมน มยุฤทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงชลิตา สิงห์เสนา ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงสรุตา ภู่เณร
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชนิมิต วัดพืชนิมิต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๗๔

เด็กชายชานนทน์ อุทยานิน ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๗๕ เด็กหญิงณัฐมลธกานต์

ทรัพย์ผ้าพับ ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๗๖

เด็กชายวริทธินันท์

์

เหมราช ๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๗๗

เด็กชายสมหวัง ณนิมิตร
๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๗๘

เด็กชายอรรถพล วงค์อนุ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิงห์โยค ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๘๐

เด็กชายตะวัน บุญสืบเจริญศรี ๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๘๑

เด็กชายธันวา ธรรมเทียง

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงอธิชา ถือความซือ

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๘๓

เด็กชายอภิรักษ์ ปาลกะวงศ์ ๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๘๔

เด็กชายอลงกรณ์ บับภาเอก ๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงกรรณิกา เจริญลา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๘๖

เด็กชายชยพล กลทิพย์ ๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๘๗

เด็กชายฐิติวัฒน์ ปทุมยา ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรปสสา ๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๘๙

เด็กชายธนาวิล ดงแสนสุข
๑๔/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๙๐
เด็กหญิงปรีณาพรรณ

ภารไสว
๒๑/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๙๑

เด็กชายปติภัทร ขุนครอง ๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๙๒

เด็กชายวรฉัตร บัวบาง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๙๓

เด็กชายวรพจน์ บัวบาง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๙๔

เด็กหญิงวิลาศิณี ใหญ่นามจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๙๕

เด็กชายศุภกิตต์ วันนา
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๙๖

เด็กชายสิริชัย จรพิจิตร
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ กองทอง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงสุรัมภา อภัยพงษ์ ๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๒๙๙๙

เด็กชายอัคริน เจนกระบวน
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงอานุภาพ ชะอุ่มประโคน
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงมีนา ตุลาเนตร ๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ขาวแดง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๐๓

เด็กชายจตุพร พุกพ่วง ๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๐๔

เด็กชายณัฐภูมิ โคมเวียน ๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๐๕

เด็กชายนภัทร เขียนปทุม
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พุฒสาคร
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๐๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

พวงอินทร์
๐๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๐๘

เด็กชายอรรถพล กลัดแสม
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม วัดมงคลพุการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๐๙

เด็กชายธราเทพ ขดภูเขียว ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๑๐

เด็กหญิงอนุศรา สร้อยระย้า
๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๑๑

เด็กชายกฤษณัฏฐ์ บุญส่ง
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๑๒

เด็กชายจิรทีปต์ บุตรไทยสง
๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๑๓

เด็กชายปใหม่ ศักดิดาเดช

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๑๔

เด็กชายพชรพล กันณาลักษ์ ๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๑๕

เด็กชายอดิศร ศรีจันทร์แก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๑๖

เด็กชายก้องเกียรติ ถนอมเกียรติ
๑๑/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๑๗

เด็กชายกิตติกร สุขสละ
๒๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๑๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ภู่พันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงกุลณัฐดา วรนาม
๑๔/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงเกวลิน ขาวรัมย์ ๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงจันทกร ศรีจันทร์แก้ว ๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา เย็นจุระ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงชญาดา โชคอำนวย ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงชนกพร จันทร์ส่องแสง ๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ขันกสิกรรม
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๒๖

เด็กชายนพรัตน์ เรียนพิศ ๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงนฤมล สายทอง ๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงนิภาสิริ ผ่องใส ๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๒๙

เด็กชายประดิษฐ์ ภาสดา
๑๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๓๐

เด็กชายพิริยะ นาชอน
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๓๑

เด็กชายยอดชาย นุยืนรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๓๒

เด็กหญิงรุ่งนภา บรุณพันธ์ ๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงวันดี ไวยบุรี
๒๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๓๔

เด็กหญิงศรันญา มีทอง
๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๓๕

เด็กชายศุภกฤต อินทะสร้อย
๑๙/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๓๖

เด็กชายสวรินทร์ หารา ๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๓๗

เด็กหญิงสายธาร เหมือนต้นเทียน
๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เฮ้าบุญ ๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๓๙

เด็กชายณัฐกานต์ จันทร์หอม
๑๒/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๔๐

เด็กชายณัฐภาคย์ โสดสุภาพ
๒๘/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๔๑

เด็กชายทรงวุฒิ พาตา
๒๕/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงธิดาพร บรุณพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๔๓

เด็กชายนคนันท์ เทียนทอง ๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๔๔

เด็กหญิงนิชาภา เพชรอุไร
๒๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๔๕

เด็กชายภูชิต สุขสุแพทย์
๒๕/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๔๖

เด็กชายรสดี เลียน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๔๗

เด็กชายวัชรวิศว์ สวัสดิรักษา
๑๙/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสว่างภพ วัดสว่างภพ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงคริษฐา หลวงแก้ว ๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๔๙

เด็กชายเจษฎา สาโสตร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๕๐

เด็กชายโชคดี พึงธรรมวัฒน์

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พุกกล้าแข็ง ๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๕๒

เด็กชายธนาพงษ์ วงษ์ภักดี ๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงนิชาภา สุดประเสริฐ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๕๔

เด็กชายปวริศ เกตุแก้ว ๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๕๕

เด็กชายพงษ์เทพ บุญศรี ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๕๖

เด็กชายภูริพัฒน์ ทังรืน

่ ่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๕๗

เด็กชายวัชรพล กำจัดภัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๕๘

เด็กชายวินัย ยิดนรดิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๕๙

เด็กชายสิรภศ สมบูรณ์เพ็ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงสิริญากร อินทร์เล็ก
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๖๑

เด็กชายสุรชัย สำรวม ๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๖๒

เด็กชายอธิราช ศรีสุข ๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๖๓

เด็กหญิงอนันตาพร รักวงศ์ ๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๖๔

เด็กชายอมรเทพ นกเขา ๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงอินทิรา โชคบำรุงสุข ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๖๖

เด็กชายก้องภพ แย้มในสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๖๗

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

คล้ายบุญมี ๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงกัลยาณี สวยขุนทด ๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๖๙

เด็กชายกิตติทัต คล้ายบุญมี ๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงขยิษฐา กุนทมุณี
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๗๑

เด็กหญิงจิดาภา พูลสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๗๒

เด็กชายจีรพัฒน์ จำปานวน ๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๗๓

เด็กชายเฉลิมชัย โตกำแพง ๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงชนมน ท้ายวัด ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๗๕

เด็กชายชนินทร์ เบ็ญชา ๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๗๖

เด็กชายฐิตินันท์ บุตรจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๗๗

เด็กชายณภัทร บุญชัย
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงณัฐชยา ยิงชูรส

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๗๙

เด็กชายตรีวิทย์ คงสีดี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๘๐

เด็กชายตุลาพงษ์ ชมบุญ ๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๘๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

โมด่านจาก ๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๘๒

เด็กชายปกรชัย อุทยานิน
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๘๓

เด็กชายธนพัฒน์ ผลเหม ๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๘๔

เด็กชายธนภัทร นุชสวาท ๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๘๕

เด็กชายธนวี เปยมใย ๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๘๖

เด็กชายธนาธิป งัวลำหิน

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๘๗

เด็กชายธนาธิป ปอมเกิด
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงธนาภา ฉอสันเทียะ
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงธัญพิชชา ตุลาทอง ๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงธัญพิชชา อยู่ชัย ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๙๑

เด็กชายธีรภัทร ชุมภูพงศ์ ๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๙๒

เด็กชายธีรานนท์ คำเปรม ๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๙๓

เด็กชายนพกร แก้วเลิศ ๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๙๔

เด็กชายนรินธร สุขสนตรี ๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๙๕

เด็กชายน๊อต ด้วงแก่น ๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๙๖

เด็กชายนำสิน เปยมพราย ๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๙๗

เด็กหญิงนุชนาถ ศรีแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๙๘

เด็กชายบัญญพนต์ ชายเพ็ชร ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๐๙๙

เด็กชายปุณยวัจน์ ยวนะปุณฑ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๐๐

เด็กหญิงฝนทิพย์ สินสุพรรณ์ ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงพรชนก อาจอาคม ๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๐๒

เด็กชายพศวีร์ สิริโรจน์ธนัต ๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงพักธมล อังคะสี ๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงพัชรพร เพิกจร ๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๐๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ไคลสาลี ๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงพิชญาภา รักสอน ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมจิต
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลอยรัตน์ ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๐๙

เด็กหญิงพิมพิกา กลินสายหยุด

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๑๐

เด็กชายพีรศักดิ

์

อุปทะ ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๑๑

เด็กหญิงแพน ศูนย์โท ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงภวพร รอดแพ ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๑๓

เด็กชายภานุพงศ์ พาชมโฉม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๑๔

เด็กชายภูฐิพัฒน์ ขำสะ ๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๑๕

เด็กชายภูวเนตร นิสาย ๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๑๖

เด็กชายมงคล พึงอยู่

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ อุ่นจันทร์ ๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๑๘

เด็กชายโมไนย แก้วชาติ ๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๑๙

เด็กชายยุทธนา สมบัติหอม ๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๒๐

เด็กชายรณกร บุญธรรม ๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๒๑

เด็กชายรพีพัฒน์ ปาระคะ ๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๒๒

เด็กชายรัฐนันท์ ประกอบใจ
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงวรรณวิษา แย้มในสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๒๔

เด็กหญิงวรัทยา ตะเภาพงษ์ ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๒๕

เด็กชายวสันต์ บ่อกลม ๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงวิชุดาภา เนตรวงศ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงวิมลวรรณ ศิลปแสงชัย
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๒๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ เนืองภิรมย์

่

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๒๙

เด็กชายสาระวิน สารไชย ๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๓๐

เด็กชายสิงหา สนสายันต์ ๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ชมดง ๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๓๒

เด็กชายสุทธิรักษ์ เขียวชะเอม ๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๓๓

เด็กชายสุเมธ ประเสริฐศรี ๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๓๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ ฉิมน้อย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงอริตา บุญประสพ
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงอัญชิสา ประนอม ๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงอัญมณี ครคง ๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๓๘

เด็กชายอาทิตย์ จุลบุตร
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๓๙

เด็กชายอานุวัฒน์ จอดสันเทียะ ๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๔๐

เด็กหญิงอาริสา พูลแก้ว ๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงเขาย้อน วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๔๑

เด็กชายเกียรติพิชัย อัครสวาท ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๔๒

เด็กชายฉัตรเพชร สุวรรณเวียง ๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงชนิกานต์ จันทร์จินดา ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๔๔

เด็กหญิงชลดา ทองมูล
๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๔๕

เด็กชายน้องเกล้า น้องเกล้า ๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๔๖

เด็กหญิงประภัสสร เอียมยิง

่ ่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๔๗

เด็กชายวรพัฒน์ ทองปรีชา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๔๘

เด็กชายวันชัย เจริญสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๔๙

เด็กชายณัฐชนน ศรีจีน ๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงณัฐพร แสงบุญมี ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์เล็ก ๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงตันหยง ผงชานันท์ ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๕๓

เด็กชายธนพักตร์ บัวละวงค์ ๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงปริตา ลาดนอก
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๕๕

เด็กหญิงปยาพร ชนะชัย ๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงปใหม่ มีอัฐมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๕๗

เด็กชายพิษณุ สัมพันธ์ ๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๕๘

เด็กชายกรกฎ จันก้อน ๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๕๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร
งามสนอง

๒๖/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๖๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์

สายศรี
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงกันตยา ลำใย ๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๖๒

เด็กชายกุ๊กไก่ - ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงณฤมล เหล่าพาชี
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงต้นหลิว ประประโคน
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วกระมล
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๖๖

เด็กชายปฏิวัตร ลือกระโทก
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงปฐพร อุปฮาด
๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๖๘

เด็กชายประวิทย์ สงคราม
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ คชวงศ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงแพรวา 0
๑๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๗๑

เด็กหญิงมลธยา ทองมูล ๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเพิมทาน

่

วัดเพิมทาน

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงปาริตา บัวทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๗๓

เด็กชายออมสิน บมขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๗๔

เด็กหญิงจามจุรี เรือนภู่ ๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๗๕

เด็กชายเจษฎา สังเกตกิจ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๗๖

เด็กชายทิวทัศน์ แย้มประเสริฐ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๗๗

เด็กหญิงนันทพร วงษ์ภา ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๗๘

เด็กหญิงวีรดา อินทร์พรม ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๗๙

เด็กชายอดิศร คล้ายยิง

่

๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๘๐

เด็กชายอนุศรณ์ เรืองแพร ๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญมี
๑๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๘๒

เด็กชายกฤษกร ดีศริ
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๘๓

เด็กชายก้องภพ บุญมี
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๘๔

เด็กชายกิตติธาดา ลอยแก้ว
๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๘๕

เด็กชายกิตติภณ อัมพรตระการ ๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๘๖

เด็กชายกิตติวินท์ แววนิล
๒๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๘๗

เด็กชายเกรียงไกร มานอก ๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๘๘

เด็กหญิงขวัญข้าว ลายคราม
๑๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๘๙

เด็กชายคมสันต์ สว่างวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๙๐

เด็กชายจักรพรรดิ คงรอด
๒๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงจิรประภา วงษ์สมศรี ๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๙๒

เด็กชายเจตนิพันธ์ ดิษทนง
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๙๓

เด็กชายเจ้าพระยา บุญประกอบ
๐๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงชญานิศ พุ่มวงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๙๕

เด็กหญิงณภัทร ผลทับทิม
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๙๖

เด็กหญิงณศมน กระจ่างศรี
๒๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๙๗

เด็กชายณัฐธพล ขันนาค
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนนัดเชียร
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๑๙๙

เด็กหญิงณิชาพร ชาวปา
๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงดาริน สุปรีดี
๑๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๐๑

เด็กหญิงทรรษชล แก้วกล่อม
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๐๒

เด็กชายทัศน์พล ใจดี
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๐๓

เด็กชายธนโชติ ละอุบล
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๐๔

เด็กชายธนพร ดาบจันทร์ ๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงธนพร แบบประดับ
๐๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๐๖

เด็กชายธนพัฒน์ สุขภูวงค์ ๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๐๗

เด็กชายธนวัฒน์ ทองไทย
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๐๘

เด็กชายธนากร ยุทธนา ๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๐๙

เด็กชายนครินท์ชัย แสนอภัย ๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๑๐

เด็กหญิงนฤเนตร สนธิกร ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๑๑

เด็กหญิงนาวาริน ศรีโพธิงาม

์

๒๒/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๑๒

เด็กหญิงบุญสิตา ยินดียม ๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๑๓

เด็กชายปกรณ์ สุขภักดี
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงปยะพร เทียงธรรม

่

๒๓/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๑๕

เด็กชายพงศกร ดอกชะเอม ๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๑๖

เด็กชายพรีพัฒ แก้วพรวง
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๑๗

เด็กชายพัสกร มานะลี
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เมืองเชียงหวาน ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๑๙

เด็กชายเพชร เทน
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๒๐

เด็กชายภิญโญ ทาคำมา ๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๒๑

เด็กชายภูสิทธิ

์

ผดุงปราชญ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๒๒

เด็กชายราเชณฐ์ ปนแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๒๓

เด็กชายวรธน หริตภักดี
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงวรธิดา กิจฉันท์ทัต
๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๒๕

เด็กหญิงวราพร สนธิกร
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๒๖

เด็กชายวัชรพงศ์ ขุนศรี
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๒๗

เด็กหญิงวิชญาพร เส็งเมือง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๒๘

เด็กชายวิษณุ สุขกาย
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๒๙

เด็กหญิงศรัญญา แก้วศรี
๒๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๓๐

เด็กชายศิรศักดิ

์

ชุติชาติ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๓๑

เด็กชายศิวัฒน์ ประเทือง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๓๒

เด็กชายศุภกฤต สุพรมอินทร์
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๓๓

เด็กชายศุภศิลป สุจริตสามัญ ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๓๔

เด็กหญิงศุภาวิตรี บุตรดี
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๓๕

เด็กชายสมรักษ์ จงรักษ์ ๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๓๖

เด็กหญิงสิรินดา ปนมุข
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงสิรินทรา ปนมุข
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงสุชาดา อนันตภักดี
๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วกล่อม
๑๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๔๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

แพงเพ็ง ๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๔๑

เด็กหญิงโสภาพร กันอบ
๒๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงอชิรญา เผือกฟก ๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงอโณทัย คชเดช ๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงอนัณปภา แซ่ลี

้

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๔๕

เด็กชายอนุรักษ์ กรุดขุนเทียน ๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๔๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฉายอรุณ
๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงอรอนงค์ พานลอง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๔๘

เด็กหญิงอาริยา นารีจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๔๙

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วจุฬาศรี ๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงธนพร ศรีมันตะ
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงนพวัลย์ บุญวิจิตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงปาริฉัตร ผิวขาว
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๕๓

เด็กชายพงศธร ปานเจริญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๕๔

เด็กชายรชต พันธ์ทอง ๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๕๕

เด็กชายวัศพล อรัญนา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๕๖

เด็กชายวิชญ์ชพล ลิมณรงค์โชติ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๕๗

เด็กชายศิริชัย พรมดี ๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๕๘

เด็กชายสรสิทธิ

์

ไพรบูรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๕๙

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

บุญลำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงสุภา การรืนศรี

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๖๑

เด็กชายสุรชัย โยธายุทธ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๖๒

เด็กชายอลงกรณ์ ธรรมมา ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงอารดา รำมราช
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงอินทิรา โพธิสาชัย ๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๖๕

เด็กชายกรกช เยสูงเนิน
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๖๖

เด็กชายกวิน อำพราม
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๖๗

เด็กชายจิรายุ โพธิเตีย

์ ้

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๖๘

เด็กชายจุลพล ศรีบัว ๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงฐิติวรดา รอดสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงณัฐพร โสนาพูน ๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงณัฐริดา ลาภทวี
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๗๒

เด็กชายต้นตะวัน ชนะภัย
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงถิรมน พุ่มพวงแก้ว ๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงทิพานัน สวมขุนทด
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๗๕
เด็กหญิงธันยกาญจน์

เฮืองพรม ๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๗๖

เด็กชายธันวา คำนวน
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ สืบบุญ ๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๗๘

เด็กชายพชรพล เร่งรัด ๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๗๙

เด็กชายพนมรุ้ง การเพียร
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๘๐

เด็กชายพุทธศัก นะภาพัน ๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๘๑

เด็กชายเพชรชรัตน์ หาสุข
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๘๒

เด็กชายรัชชานนท์ วังคำแหง ๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๘๓

เด็กชายวรชัย แซ่อ๋อง ๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๘๔

เด็กชายวราทร แสนสุนนท์ ๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๘๕

เด็กชายวัลลพ วงษ์ครุธ ๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๘๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

สิงห์กาฬ ๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๘๗

เด็กชายสมาวรรธน์ ไพวรรณ์ ๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงสุชานาถ สีเขียว ๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๘๙

เด็กชายสุรเกียรคิ คงมิยา ๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๙๐

เด็กชายอดิศร โม้พิมพ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงอิสรีย์ มณีอินทร์ ๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๙๒

เด็กชายกริณ รุจิรัชโกมล
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงกานต์รวี จิรายุสโยธิน ๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๙๔

เด็กชายกิตติพันธิ

์

รักนา
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงแขก ลุงจิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงคัมภีรดา โตเฉย
๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๙๗

เด็กชายคาวี ปานเจริญ ๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงจรรย์อมล ด่านเรือ ๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๒๙๙

เด็กชายจักรพงษ์ จันมังคัง

่ ่

๑๗/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงจิรัชญา ยอดดี ๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๐๑

เด็กชายฉัตรชัย ธรรมทัศนกุล ๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๐๒

เด็กชายชลวัตร ยนต์ลอย ๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงฐิติมา พงษ์วานิช ๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๐๔

เด็กชายณัฎฐวิทย์ บูรณเจริญ
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงแตงโม ศรีทอง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงนัฎฐพร แดงละอุ่น
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๐๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ พงษ์วานิช
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงนำผึง

้

นะภาพัน ๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๐๙
เด็กหญิงปรายปรีดา

อ่อนตา
๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงปยรัตน์ จงรักกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๑๑

เด็กชายพงศ์พล เนตรสนอง ๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๑๒

เด็กชายพีระพัฒน์ ว่องวิการ
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๑๓

เด็กชายภูเบศร์ รำรวย
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๑๔

เด็กหญิงมณิภา เกิดสุวรรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๑๕

เด็กชายฤทธิธร

์

ท้วมศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๑๖

เด็กชายวรพงษ์ จันทพันธุ์ ๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๑๗

เด็กหญิงวริศรา เล็กเจริญรัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๑๘

เด็กชายศรัณยู ทัดภูธร
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๑๙

เด็กชายศิลากรณ์ ยตะโคตร
๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงสรชา หงษ์ยนต์
๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงสโรชา พวงสุวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๒๒

เด็กชายสิรภพ ฟาคุ้ม
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๒๓

เด็กชายอัครกรณ์ ปยะนุช ๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงอินทุพา สิงห์หา ๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ วัดโพสพผลเจริญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงกฤติญา ผิวเหลือง ๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงชนากานต์ กรานรอด
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๒๗

เด็กชายชยกร ธิกุนันท์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงตุ๊กตา -
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงธนัญญา บานเย็น ๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงศศิประภา คำแปลงตัน ๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๓๑

เด็กชายศิรวัฒน์ สงโสด ๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๓๒

เด็กชายอนุสร แสนกรุง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงชนิสรา ทองมา
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๓๔

เด็กชายธนทัต สายสมบูรณ์ ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๓๕

เด็กชายธราเทพ กิตติประมวลกุล ๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๓๖

เด็กชายธีรเทพ นาคพงษ์ ๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๓๗

เด็กชายนิภัทธ์ พึงพุก

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๓๘
เด็กชายพรพิทักษ์วงศ์

ทุมมานาม ๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๓๙

เด็กชายพีรภัทร ผู้ช่วยรอด
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๔๐

เด็กหญิงภาวิณี คงกัน ๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๔๑

เด็กชายวรเมธ ผู้ช่วยรอด ๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๔๒

เด็กชายวีระยุทธ สว่างหล้า
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๔๓

เด็กชายศิริชัย บุญถูก ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๔๔

เด็กชายอชิระ เอียมเดชา

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๔๕

เด็กชายอดิศร ราชปญญา ๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๔๖

เด็กชายอธิป ชามะรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๔๗

เด็กชายอัครณ์ ขวัญเมือง ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน วัดแจ้งลำหิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงกฤตพร ฉิมเทศ ๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๔๙

เด็กชายกฤษดนัย ทาสีคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๕๐
เด็กชายเกริกกรรชัย

ทองไชย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๕๑

เด็กชายไกรวิน พลตีด
๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๕๒

เด็กหญิงชาลิสา แสงพรม ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๕๓

เด็กชายธนภัทร ธาดาประดับสกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๕๔

เด็กชายธีรวัฒน์ กรรตุพันธาพร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๕๕

เด็กชายปรเมศ เจตเขตการณ์ ๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๕๖

เด็กหญิงพรวดี แสนกล้า
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๕๗

เด็กชายภิณโญ โฉมปราชญ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๕๘

เด็กชายูจีน สุรขจร ๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๕๙

เด็กชายวศิน จันทร์โต ๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๖๐

เด็กหญิงศิริมงคล พูนพิมาย ๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงสรัลพร ชมชืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๖๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ญาณพันธ์
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๖๓

เด็กหญิงกัญญาภัทร
นาคเอียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๖๔

เด็กชายกิตติทัต หมันเขตกิจ

่

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๖๕

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีวรมย์ ๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงกุลยา หาเรือนจันทร์ ๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๖๗

เด็กหญิงจันทรรัตน์ วงษ์ไพศาล
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงจารวี โตฟาเละ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๖๙

เด็กชายจิรสิน คำสวัสดี ๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงชวิศา นามขวา ๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงณัฐกาญจน์
ก้านพร้าว

๒๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ บัวเกิด ๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๗๓

เด็กชายณัฐพล ชาชาญ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๗๔

เด็กชายธนกร ธาดาประดับสกุล ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๗๕

เด็กชายธนโชติ รักประสงค์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๗๖

เด็กชายธนพล สีสังข์ ๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๗๗

เด็กชายธนา สุขสม ๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๗๘

เด็กชายธวัชชัย แพรสีทอง ๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงธัญเรศ สร้อยจำปา ๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๘๐

เด็กชายธิเบศ ปวะสาร ๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ จันพยัค ๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงผ่องนภา สีสืบหา ๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๘๓

เด็กชายภูชิสส์ ฟกเจริญ ๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงวริศรา นอระศรี ๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงวสุธิดา ศรีสอาด
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงสุขุมา ประทุมสิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๘๗

เด็กชายสุชาติ รันสุชาติ
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงสุนิตา คัทมาร ๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๘๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

อยู่ทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๙๐

เด็กชายอดิเทพ วรรณวงษ์ ๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๙๑

เด็กชายอนุชิต ผาคำ
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงอินธิรา ทิมประดับ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ วัดประชุมราษฎร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๙๓

เด็กหญิงจิรัชยา ภู่สาร ๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๙๔

เด็กชายจุฑาจุฬา สุภัททธรรม ๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๙๕

เด็กชายชยุต เก่าบริบูรณ์ ๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงชาลิสา โงนขำ ๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงณัชชา คลืนอุระ

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา รืนสันต์

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๓๙๙

เด็กหญิงณัฏฐพัชร หอทอง ๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๐๐

เด็กชายธนกฤต มีสกุล
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๐๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ สังข์ห้อ ๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงปภาดา แสงธูป ๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๐๓

เด็กหญิงปรมาภรณ์ สุดหนองบัว ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ลันขุนทด ๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงภัทรภร จำชาติ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงภัทรวดี จำเนียรสถาพร ๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๐๗

เด็กชายภูบดี จันทร์รัศมี ๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงมาติกาพร บุญประภาร ๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๐๙

เด็กชายรชานนท์ สุทธิลออ
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๑๐

เด็กชายรัฐกฤษฏิ

์

เผ่าอินทร์จันทร์ ๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๑๑

เด็กหญิงลลิตภัทร อรรถฉัตร ๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงวรรณรา เหมารา ๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงวันธิดาพร กิจอำนาจ ๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๑๔

เด็กชายศรีวิเศษ แสนกุล ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๑๕

เด็กชายสิทธิธารจ

์

สาระไทย ๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๑๖

เด็กหญิงสุกุลฑีรา นาคนิกร ๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงสุนัญญา นาวงษ์ ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงสุพัตรา ปนแก้ว ๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๑๙

เด็กชายอทิศ เชียวสมุทร

่

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๒๐

เด็กชายอภินัทธ์ กาบทอง ๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงอภิษฎา วิทยาภรณ์ ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงอรกช คำวิเศษ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงอรวรินทร์ พิมศร ๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบรรจบรักษ์ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๒๔

เด็กชายเจษฎา เวิง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๒๕

เด็กชายชนวิทย์ ชัยเกษตรสิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๒๖

เด็กหญิงญารินดา แซ่พ่าน ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๒๗

เด็กชายนิธิกร ไชยคำ ๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๒๘
เด็กหญิงบุญญาพร ณ

บางช้าง ๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๒๙ เด็กชายปยชาติชนภักดิ

์

จันทร์แรง ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๓๐

เด็กหญิงกานต์ณิชา ทรวดทรง ๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๓๑

เด็กชายกิตติพร ผาสุขวงษ์ ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๓๒

เด็กชายกุลเดชา อรุณนวพงศ์ ๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงกุลยาวัลย์ ศรประดิษฐ์ ๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงเกวลิน คณะโท ๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๓๕
เด็กหญิงจรรยมณฑณ์

วันพิรุณ
๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงจินต์จุฑา เลากสิกรรม ๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๓๗

เด็กชายจิรภัทร พลสิมมา ๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงชญาภา ประภาพันธ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงชัญญา บุญจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๔๐

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สุขนพกิจ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๔๑

เด็กชายชิติพัทธ์ มีสมมนต์ ๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๔๒

เด็กชายชินกฤต สังสุทธิวงศา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๔๓
เด็กหญิงณัฐชุดากานต์

เอกพงษ์พันธุ์ ๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๔๔
เด็กหญิงฐิติณัฐกานต์

ตะกรุดแจ่ม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงฐิติมา พุ่มวิลัยรักษ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๔๖

เด็กหญิงณัชชา เสริมศรีพงษ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา คึโด
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๔๘

เด็กชายณันธิโรจน์ เพิมอำนาจ

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงดวงกมล สายใจ
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงดุจดาว พรรณทรัพย์สาร ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๕๑

เด็กชายธีร์ปกรณ์ เทพจันทน์ ๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๕๒

เด็กชายธนกร สวนสันต์
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๕๓

เด็กชายธนโชติ เพิมทรัพย์

่

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๕๔

เด็กชายบริพัตร บุญเข็ม
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๕๕

เด็กชายปฏิภาณ ทรัพย์ประมูล ๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงปณฑารีย์ ตรีวงศ์ ๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๕๗

เด็กชายปุญยวีร์ ฤกษนันท์ ๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เวิง ๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงพีราภรณ์ โพธิชัย

์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงพุทธิดา หนูจันทร์ ๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๖๑
เด็กชายเพชรพิพัฒษ์

จันทะวิชัย
๒๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงแพรวา สิริศรีสกุลทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๖๓

เด็กชายภคพล ไกรธรรม
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๖๔

เด็กชายภูรินท์ เติมสุข ๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๖๕

เด็กชายภูริพัฒน์ อินต๊ะกัน ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๖๖

เด็กชายภูวรรณ ดีราชรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๖๗

เด็กชายยิงยศ

่

พิทักษ์ ๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๖๘

เด็กหญิงรดา จันทร์แดง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๖๙

เด็กชายรัฐธีร์ รักษาสัตย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงรัตนากร ลำน้อย ๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงวรรณรวี ปล้องงูเหลือม ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๗๒

เด็กหญิงวลัยพร ไหวติง ๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๗๓

เด็กชายวายุ กัณหารินทร์ ๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๗๔

เด็กชายเวชภัทร อินทรวงศ์ ๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๗๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

ชัยภูธร ๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๗๖

เด็กชายสมภพ เปาคำภา ๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงสำเภามาศ ชาติดี ๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๗๘

เด็กชายสิปปกร คชประดิษฐ์ ๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๗๙

เด็กชายสิปปวิชญ์ รายสันเทียะ ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๘๐

เด็กชายสิรวิชญ์ ฤทธาคณานนท์. ๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๘๑

เด็กชายสิรวิชญ์ หมอไทย
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงสิริดา แดงนา
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงสุพิชชา รักสูงเนิน ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๘๔

เด็กหญิงสุพิชญา มงคลชืน

่

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงอรปรียา เกิดศรี ๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงอัจจิมา พันชนะ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๘๗
เด็กชายอิทธิมนต์ชัย

ทะวงศ์นา ๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสวนอักษร วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๘๘

เด็กชายกฤษฎา ประจักษ์จิต ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๘๙

เด็กชายกัณตรีย์ สนธิคุณ ๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงกุณฑิกา ปญจาศิริ ๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงกุลดา อัปปะโต
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงจันทิมา ปมะนาว ๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๙๓

เด็กชายจารุวัฒน์ ศรีมี ๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงจิราพร จันชะลำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา โกษาวัง ๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๙๖

เด็กชายชนะศักดิ

์

นาคขำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงชนิสร รูปแฉล้ม ๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงช่อทิพย์ คงคุ้ม ๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๔๙๙

เด็กชายชัชวรินทร์ นำจันทร์ ๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๐๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ เนาวราช ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงชุดา จุ้ยม่วงศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๐๒

เด็กชายโชคอำนวย ศรีสุระ ๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงโชติกา สุขสุวานนท์ ๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ แพรสี ๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๐๕

เด็กชายณัฐพฤทธ์ ลิม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงณัฐวดี แซ่ว้าง ๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ อุณาทรวัฒนกุล ๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๐๘

เด็กชายตรีทศ นิมเงิน

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๐๙

เด็กชายทินกร จันทศรี ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๑๐

เด็กชายธนนท์ อ่อนสำอางค์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๑๑

เด็กชายธนนันทร์ ไชยโย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงธนพร ดีมาก ๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ แจ้งจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๑๔

เด็กชายธนวินท์ แสนรัก
๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงธนัสถา ชาวนา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๑๖

เด็กชายธนากร แซ่จาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๑๗

เด็กชายธนากร ติบวงค์

๊

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัชวาลย์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พุ่มประสพ ๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงธิติมา เอียงสวาท
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๒๑

เด็กชายน้องใหม่ สร้อยทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๒๒

เด็กชายนัชฐพล น้อยมัน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงนัฑณิชา บุนนาค
๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงนันทวดี จาตุรงคกุล
๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงนันทิชา มหาพรหม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงนำเพชร มาตรโสภา ๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๒๗

เด็กหญิงนิชาภา แตงเส็ง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงนิชาภา เพ็ชเขียว ๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงนิดาวรรณ แฝงสีคำ ๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๓๐

เด็กชายนิรชัย ไชยสิทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงเนตรทิพย์ นาคประคอง ๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ม่วงรุ่ง ๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงบุษกร จินดาธนาคม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๓๔

เด็กชายบูรณ์พิภพ เกษร ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงฝนทอง กระดาษทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เกิดศรี ๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงพิชามญธุ์ แสนลา ๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา จงจิตต์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงพิมพ์สุภา เกษร
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงภัทรวรรณ สีสิงห์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ แจ่มแสง ๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๔๒

เด็กชายภูเบศ เพชรแสนค่า ๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๔๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ น้อยมีเจริญ ๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๔๔

เด็กชายภูริทัต รัตนงามแสง ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๔๕

เด็กชายมรรษกร ประเสริฐศรี ๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๔๖

เด็กชายรชต ศิริเลิศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๔๗

เด็กชายรณกฤต ใจหลัก
๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงรสา สายุทธ์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๔๙

เด็กชายระพีภัทร บุญช่วย
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ ฝายบุตร ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๕๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา ชูทรัพย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงลักษมี สิงขรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงวันวิสา ราชสัญญา ๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงวิชญาดา จันทร์นิม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๕๕

เด็กหญิงวิรัชณา ปอมยุคล ๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๕๖

เด็กชายวิศรุต สอนวิสัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๕๗

เด็กชายวุฒิชัย ฉวีอินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๕๘

เด็กชายศรายุธ ศรีชมภู ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๕๙

เด็กชายศุภณัฐ ผลวาทิตย์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๖๐

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีไพศาล ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงศุภิสรา พึงพุทธิกานต์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๖๒

เด็กชายสรศักดิ

์

ขำเพชร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๖๓

เด็กชายสิริราช ทิพย์ประเสริฐ ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงสุณิสา เงินสุข ๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงสุณิสา เอียมละม่อม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๖๖

เด็กชายสุนันทวัฒน์ บุปผา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๖๗

เด็กชายสุเมธ แสงแก้ว ๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๖๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ หงษ์ทวี ๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงสุวนันท์ ธรรมวิเศษ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๗๐

เด็กชายอนุวรรตน์ รูปอ่อน ๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงอภิญญา แก้วเนตร ๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๗๒

เด็กชายอภินันท์ ลิมปรีดีกุล ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๗๓

เด็กชายอภิมุข พร้อมประดิษฐ์ ๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ คลองกระแชง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๗๕

เด็กชายอมรเทพ บุตรโคตร ๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงอริศรา ภิรมย์สุวรรณ ๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๗๗

เด็กชายอัครชัย ครำในเมือง ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงอาริสา แซ่ว้าง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๗๙
เด็กหญิงอินทิราวรรณ

บุตรเนียม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๘๐

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ ประชุมเหล็ก
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๘๑

เด็กหญิงเอ็ม -
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๘๒

เด็กหญิงฮันนาห์ พงษ์ดี ๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๘๓

เด็กชายทินกร ศรีสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๘๔

เด็กชายสัมพันธ์ เอมบำรุง ๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๘๕

เด็กชายภูวิศ ศรีสุขเจริญพร ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๘๖

เด็กชายพิชิตชัย อุมา ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๘๗

เด็กชายธันวา รินทะ
๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๘๘

เด็กชายวงศธร ภูพวก ๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๘๙

เด็กชายวรปวิทย์ จันทร์เพ็ญ ๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงพิชา เหมือนทองดี ๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๙๑

เด็กชายกรณ์ดนัย ใจแสน ๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๙๒

เด็กชายนราวิชญ์ พลสิมมา
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงเพียงกมล แจ่มใส ๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๙๔

เด็กชายอริญชย์ บูรณ์เจริญ ๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๙๕

เด็กชายภูริช ปยะมาตย์ ๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๙๖

เด็กหญิงนิภารัตน์ ลอดสูงเนิน ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๙๗

เด็กชายศุกภชัย ไพเราะ
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๙๘

เด็กชายธีระพล เจริญสุข
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๕๙๙

เด็กชายธนพร พึงพาย

่

๒๕/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๐๐

เด็กชายนพรัตน์ เจริญทอง ๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๐๑

เด็กชายวรวิทย์ ฮวดสวัสดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๐๒

เด็กชายอนุรักษ์ เพ็งบุญทัศน์
๐๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงชณิชา โมกงาม
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงวริศรา สุพรรณ์ ๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๐๕

เด็กหญิงเบญญาภา สัมพัดเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๐๖

เด็กหญิงชญานันท์ ดีพิน
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๐๗

เด็กชายทวิชาชาติ มีด้วยดี ๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๐๘

เด็กชายภัทรพล คุ้มเนตร ๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๐๙

เด็กหญิงพรลภัส โสมศุภผล
๒๙/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงพรธิดา สุรดม ๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงปรียาภัทร เขียดคำ
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๑๒

เด็กชายสุธี ทองห่อ
๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๑๓

เด็กชายนพภัสสร ไชยมาศ ๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๑๔

เด็กชายอนุวัตร์ เรืองรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๑๕

เด็กชายก้องภพ แก้วเนตร ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๑๖

เด็กชายคุณานนท์ วงศาโรจน์
๑๙/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๑๗

เด็กชายอภิรักษ์ กิจจารักษ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๑๘

เด็กชายศรัณย์พร เพ็งคุ่ย ๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๑๙

เด็กชายพิเชษฐ์ อุุมา ๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๒๐

เด็กชายปวีณ แช่มรักษา
๒๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๒๑

เด็กหญิงธนพร มีเวชสม ๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๒๒

เด็กหญิงมัลลิกา ทองปลิว
๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๒๓

เด็กชายอินทัช ต้นทนากร ๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงรัตน์ตนา ลอดสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๒๕

เด็กชายพีรภัทร การเขตร์ ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงอรอนงค์ อินอำคา
๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๒๗

เด็กชายณฐกร วงษ์ขวัญ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงกุลณทรัพย์
พาที ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๒๙

เด็กชายนคเรศ ไชยแสง
๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงชลกร ดุสดี
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๓๑

เด็กชายไชยานนท์ อ่วมอาจ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงณัฐวิภา รักพินิจ ๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงนันทิตา เกษียรคำนวน ๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงบุษกร คล้อยมิง

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๓๕
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

สอนสวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๓๖

เด็กชายมนตรี สายสงวน ๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๓๗

เด็กชายอัครเดช วงษ์มา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงดอกไม้ -
๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงธัญสุดา เอกธนรัตน์ ๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๔๐

เด็กชายธาวิน จิวนารายณ์

๋

๑๓/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงนำเงิน หุ่นประดิษฐ
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๔๒

เด็กหญิงแพรวา พิมพาวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๔๓

เด็กหญิงมณีนุช แสงไผ่แดง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๔๔

เด็กชายวัชระ โทรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงศรณ์จิรา ชมมณฑา
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๔๖

เด็กหญิงศริญญา ท้วมบำรุง
๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงศุธาศิณี หมวดดล
๑๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๔๘

เด็กชายสันติ ปาตาล
๒๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดลานนา วัดลานนา  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๔๙

เด็กหญิงณัฐวดี เขม้นเขตวิทย์ ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๕๐

เด็กชายปยบูรณ์ นาคโหมด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงวิลาสินี นาคสิงห์ ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๕๒

เด็กชายลัทธพล ยิมสวัสดิ

้ ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๕๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สาริยา ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา นาคใจ ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๕๕

เด็กชายอดิสรณ์ จันทะเกตุ ๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงอริสรา แสงโรจน์ ๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงลีลาวดี ภูมิปญญา ๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกลางคลองสิบ วัดใหม่กลางคลองสิบ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กรสุพรรณ์ ๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๕๙

เด็กชายกิตติภูมิ แย้มสุนทร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงชลดา ทองชมภู
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงชลธิรา อ้นมี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๖๒

เด็กชายชัชธตินันท์ วรครบุรี ๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงทัชสิตา จิวบำรุง

๋

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีจันทร์ ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๖๕

เด็กชายธิติวุฒิ แก้วดี ๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๖๖
เด็กชายปกรณ์เกียรติ

ลิขิตกิติกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๖๗

เด็กชายปณภัส เอียมเสริม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงปวริสา ราชเจริญ ๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงปารณีย์ เปไธสงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๗๐

เด็กชายยศนนท์ นิลมานนท์
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงวาทินี คำฝอย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๗๒

เด็กชายศุภฤกษ์ แสงสุขงาม ๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๗๓

เด็กหญิงสุภัสสร อิมใจ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๗๔

เด็กชายอนุชา ผาชัย ๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อุตธูร ๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงขวัญจิรา เผือกจันทึก ๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๗๗

เด็กหญิงทักษิณา จิตมนตรี ๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๗๘

เด็กหญิงธนวรรณ สร้อยทอง ๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๗๙

เด็กหญิงเบญญาภา ทองปลิว ๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๘๐

เด็กหญิงพรภิพัฒน์ บุตรเพชร ๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงแพรวา อ่อนทรัพย์ ๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๘๒

เด็กหญิงภูริชญา ชุ่มธิ
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงมณีวรรณ พรหมคนซือ

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๘๔

เด็กชายยุทธนา นิลบรรจง ๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๘๕

เด็กชายวงศกร สุริยะ ๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ยังเปรมปรี ๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๘๗

เด็กชายศิวกร มีนา
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๘๘

เด็กชายศุภณัฐ แซ่คู
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงษิญาดา สายวัน ๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงอัญชลี หลอดทอง ๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงกฤษณา ภูกองไชย
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงกานต์สินี นพฤทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงเขมจิรา อมาตยกุล ๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงจิรัชญา ชาตาสุข ๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงจุฑามณี คำทองสุข ๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๙๖

เด็กชายชลกร พันธุ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สายธนู
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงณัฐธิดา นามแสน
๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๖๙๙

เด็กชายธนกฤต แก้วติน ๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองดี
๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๐๑

เด็กชายธีรพัชร นามยี

่

๑๔/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๐๒

เด็กชายนภัส สุขเกษม
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๐๓

เด็กหญิงนภัสนันท์ หวะสุวรรณ ๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๐๔

เด็กหญิงปภัสสร ไวภูษา
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๐๕

เด็กหญิงปุณยนุช พูนยศ
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๐๖

เด็กหญิงพรพรรณ ขำวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงพิชญา ชืนอภัย

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๐๘

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ แดงสุก
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงมนชนก ทับทิมทอง
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๑๐

เด็กชายมีนา ใจกล้า
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงเมตตา นิมอนงค์

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงวรวลัญช์ สุดชาวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๑๓
เด็กชายวสันต์พรรษา

ภักดีศรี
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงศนิชา โลมาสืบ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงศศิกานต์ สุกเอียม

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๑๖

เด็กชายศุภวิทญ์ วันสัย ๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงสุจริตา พุทธพันธ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงสุธาวี โพธิทอง

์

๐๓/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๑๙

เด็กชายสุรเชษ ศรีแย้ม
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๒๐

เด็กชายอภิวัฒน์ วงจันทะเลียง ๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงอรัญญา ดวงวิชา
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๒๒

เด็กชายกฤติเดช จ้อยทองมูล
๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๒๓
เด็กหญิงกัญญาเนตร

บุญรอด ๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงกัญวรา หวานฉำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีหยัดแย้ม ๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงจิรัชนันท์ นาคสอน ๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๒๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญชู ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๒๘

เด็กชายชยกร บุญทา ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงณัชชา แก้วจินดา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๓๐

เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์ รอดไหม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงณัฏฐา ภู่ทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๓๒

เด็กชายณัฐพล ชูหิรัญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สาโรจน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๓๔

เด็กชายณัฑธิมน คุณาวัฒน์
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๓๕

เด็กชายธนกฤต พิลากุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงธมลวรรณ ยังส้มปอย
๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงธิดาภา ศรีลาภา ๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๓๘

เด็กชายธีรภัทร์ ปงสนิท ๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๓๙

เด็กชายธีรศาสนติ

์

เพ็งอำไพ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๔๐

เด็กชายนพเก้า เหล็กเพ็ชร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงนภัสสร นำพระคงคา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๔๒

เด็กชายนัทธวัฒน์ งามโฉม ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงนารารุจ เมฆฉาย
๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงนำเพชร รอดเกษม ๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๔๕

เด็กชายนิธิพัฒน์ ลักษร
๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงปพิชญา วรรณเจริญ ๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๔๗

เด็กชายปภังกร กรวยทอง ๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ คุ้มคง
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๔๙

เด็กชายปญญา สนเทียนวัด ๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงปาลิตา หงษ์เวียงจันทร์ ๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงพรทิพย์ ผลวิจิตร์ ๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงพรทิพา คุ้มศักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๕๓

เด็กหญิงพรหมพร พันธุ์ศิริ ๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงพราวรวี วิภพพุ่มเพชร ๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงพัชรพร แตงอ่อน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๕๖

เด็กชายพาฆินทร์ แถมมลตรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๕๗

เด็กหญิงพิมพิกา เรือนแจ้ง ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงพิยดา แสงรส ๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงภคพร สิงห์ทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๖๐

เด็กชายภิญโญ เงาภู่ทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๖๑

เด็กชายภูวกร สุดประเสริฐ ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๖๒

เด็กหญิงภูวรี จันทร์เกตุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๖๓

เด็กหญิงมินตรา สุภานันท์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๖๔

เด็กชายมีโอ้ อนันตะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๖๕

เด็กชายรัชชานนท์ คูณกลาง ๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๖๖

เด็กชายรัชชานนท์ สร้อยคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๖๗

เด็กชายรัชพล ภูมิเอียม

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงรุ่งตะวัน กำลังดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงวิภาวี ชีกันแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๘ / ๑๙๖

้
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่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๗๐

เด็กชายวิภูษณะ ชินคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงวิมพ์วิภา บุญแต่ง ๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงโศภิดา สุนงาม ๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๗๓

เด็กชายสหโชค เดตะอุต ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๗๔

เด็กชายสุทธิรักษ์ สร้อยคำ ๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงสุพัชรินทร์ ศรีชัยราษฎร์ ๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงอธิชา ทรัพย์สิน ๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๗๗

เด็กชายอนพัทย์ ภารวิจิตร ๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงอรกช สันตระกูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงอรัญญา อิมพร้อม

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงอลิสา สัตยารัฐ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงอัญญาณี เล็กประสมวงค์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงอาทิมา จันทร์ผา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงไอลดา โคตรนาวัง ๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงกนกพรรณ แก้วฉาย ๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ บุติบรรดา ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๘๖

เด็กชายกรินทร์ ทองงาม ๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๘๗

เด็กชายกฤษณะ เครือแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงกวินธิดา อยู่สุข ๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๘๙
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช

ภาพเจริญ ๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์

ธนูรัตน์ ๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงกุลณัฐ กาญจนาธรรมรัฐ ๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๙๒

เด็กชายคเชนทร์ เอียมหล่อ

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงครองหทัย วิเชียรโชติ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๙๔

เด็กชายคีฑาพล ยังประเสริฐ ๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๙๕

เด็กหญิงจิราพรรณ กรรมกร ๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๙๖

เด็กชายจิรายุ อ่อนสำลี
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงเจนจิรา วงษาบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงฉัตรกมล ลุผล ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงชนกนันท์ ชนะคุ้ม ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงญาณัจฉรา โชติพัฒนาภิรมย์ ๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๐๑
เด็กหญิงญาณาภรณ์

อ้นมี
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงฐิตา เอียมหล่อ

่

๑๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๐๓

เด็กหญิงณกมล เขียวอ่อน ๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๐๔

เด็กชายณฐภัทร สังอบรม ๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๐๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทธิสุทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๐๖

เด็กหญิงณัฐธิชา ตังจิตสามัคคี

้

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงณัฐธิชา เหมรา ๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๐๘

เด็กชายณัฐพล หงษ์ศิริ ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๐๙

เด็กชายณัฐภูมิ แซ่อึง

้

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๑๐

เด็กชายณัฐยศ คะเณย์แสน ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๑๑

เด็กหญิงณิชาภัทร ภักดี ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงณิตร์รดี ยืนยิง

่

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๑๓

เด็กชายเตชรัช พันธุ์ศิริ ๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๑๔

เด็กหญิงถลัชนันท์ โสขำ ๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๑๕

เด็กชายธนกร รองหานาม ๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ กลีบเมฆ ๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๑๗

เด็กชายธนากร ทำสันเทียะ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เครือแก้ว ๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ โอนสูงเนิน ๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงธัญวรัตน์ วิโรจน์ศิริ ๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงธันวษา ทองบรรจบ
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๒๒

เด็กชายธีรภัทร ดีพิจารณ์ ๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๒๓

เด็กชายธีรภัทร วงษาลี ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๒๔

เด็กชายนนทกร ศรีวีละ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๒๕

เด็กชายนนทวัฒน์ ชัยวงศ์ ๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๒๖

เด็กชายนภสกรณ์ ไวยสุณี
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงนริศรา เดชช่วย ๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๒๘

เด็กชายนฤพัฒน์ อภิรมย์ ๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๒๙

เด็กหญิงนุชนาถ ลิมเหงา

้

๒๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๓๐
เด็กหญิงประกายดาว

กองล้อม
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๓๑

เด็กหญิงปนมณี แน่งน้อย ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๓๒

เด็กชายพงศกร งามยิง

่

๑๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๓๓

เด็กชายพงศวรรณ พันธ์ศิริ ๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงพรชิตา เนือทอง

้

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๓๕

เด็กชายพัฒนรุ่ง พุฒขาว ๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงแพรพรรณ์ เชียงหนุ้น
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๓๗

เด็กชายไพศาล หมีทอง ๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงฟารุ่ง อาสาพ่อ ๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๓๙

เด็กชายภาณุพงศ์ จันทัย
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๔๐

เด็กชายภานุพงษ์ หาดทราย ๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๔๑

เด็กชายภูธนิก จันทร์ขำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๔๒

เด็กชายภูมิรพี วงศาโรจน์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๔๓

เด็กชายภูริวิชช์ สุภา
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๔๔

เด็กชายมนุเชษฐ์ จันทร์ทอง ๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงมานิตา สุภานันท์
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๔๖

เด็กชายรัฐวัฒน์ ดีพิจารณ์ ๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๔๗

เด็กหญิงรินรดา พ่วงพูน ๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๔๘

เด็กชายฤทธิกร อนุชน ๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๔๙

เด็กชายลีโอ ลีโคก ๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๕๐

เด็กชายวชิรวิทย์ ประภักดี ๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงวราทิพธิ

์

วรพงษ์ ๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงวรินทร จิตรดา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๕๓

เด็กหญิงวิรัชยา แพทย์เจริญ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร กันทากาศ ๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๕๕

เด็กหญิงศุภสุตา คงประดิษฐ ๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๕๖

เด็กชายสราวุธ โยธา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงสุพรรณษา สิงห์สู่ ๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงสุพิชญา มะสังหลง ๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงอรพรรณ มังดี

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงอัญชิษฐา กระจะจ่าง ๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงอารีลดา อรุณศรี ๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๖๒

เด็กหญิงกุลนิดา ทับเหมือน ๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๖๓

เด็กชายภาณุพัฒน์ เกตุบุตร
๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ งามวงษ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๖๕

เด็กชายนิรันดร์ รัตนวงศ์ ๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๖๖

เด็กชายปาริวาส แทวกระโทก ๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๖๗

เด็กหญิงผกามาศ มาตรสิงห์ ๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๖๘

เด็กชายพัลลภ จันทรา ๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงภัทราพร ดิษฐโชติ ๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงภูฏาณ การุณ ๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงมณฑิตา แฟงสุวรรณ ๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๗๒

เด็กหญิงรพีพรรณ อู่แสง ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงรัญชิดา คงขาว
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๗๔

เด็กหญิงรัตนาวดี สมเด็จ ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๗๕

เด็กหญิงวรัญญา ไทยสมัคร ๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงศรัณย์พร ชุมเสน ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๗๗

เด็กหญิงศิรดา แดงแพง ๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๗๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ต่ายฝอย ๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงสโรชา นิมเชียร

่

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงสาธิตา ทวีคุณพิศาล ๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๘๑

เด็กหญิงสิรี ไม่ทราบ ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๘๒

เด็กหญิงสุกัลยา ช่างเกวียนดี ๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงสุชาดา ชูแสง ๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๘๔

เด็กหญิงสุชานันท์ ทองครุฑ ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๘๕

เด็กหญิงสุภาพร พานซ้าย ๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงอภิชญา พรมศรี ๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๘๗

เด็กหญิงอรพินท์ ทับทอง ๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๘๘

เด็กชายนภดล ศรีแสงตะวัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๘๙

เด็กหญิงสุภารัตน์ สีดารักษ์ ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงกชกร ศักดิประคอง

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๙๑
เด็กหญิงกัญญาภรณ์

มากบริบูรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงชัญญา ทองอินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๙๓

เด็กชายเทพอมร เพิมสุข

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงเทียนรัตน์ นาชัยเริม

่

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สารธิราช ๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๙๖

เด็กชายนพรุจ พันธุ์ยนต์ ๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงวิราศินี ชมมณฑา
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงวีริสา สุริวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงสุทัตตา บำรุงไร่
๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ลุนชนะ
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๐๑

เด็กหญิงอธิชา ขีเหล็กสี

้

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๐๒

เด็กชายกณวรรธน์ สิทธิเดช ๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๐๓

เด็กชายกฤษตฤณ เนียรสอาด
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงกานต์ธีรา ปุกคาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงฉัตราริณี อิมสำอางค์

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงชัญญานุช จันทร์เนตร์ ๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๐๗

เด็กชายณัฐรัตน์ วิโรจน์จิระพัฒน์
๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๐๘

เด็กชายนทีกานต์ สุนทรเวช ๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงนฤกมล ลาภสุวรรณ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๑๐

เด็กชายนิรัติสัย ภุมรินทร์ ๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงปรายฟา จันทร์ชัยมงคล ๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๑๒

เด็กชายปุญธนพ อ๋องสกุล ๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๑๓

เด็กชายพงศกรณ์ เกิดโภคทรัพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์
สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๑๕

เด็กชายพีรณัฐ เทียงพิมล

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงยอดฤทัย เนืองฤทธิ

่ ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงรภัทกร วัชรกฤษฎ์ ๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงรินรชา ยีทอง

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงศิรดา วรยศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๒๐

เด็กชายอนุเทพ พึงสุข

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๒๑

เด็กชายอลงกรณ์ ส่งชุน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงกชพร ดีมีชัย ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงกชพรรณ ธนพิพัฒนากิจ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๒๔

เด็กชายกนกพล เชาวนพานิช ๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงกมลชนก จุฑารัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๒๖
เด็กหญิงกรรยาณัฎฐ

เก่งถนอมศักดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๒๗

เด็กชายกฤษกร คงคล้าย ๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๒๘

เด็กชายกฤษกร ไตทอน ๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๒๙

เด็กชายกษมา สุขชาญไชย ๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทรมณี
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงกัณฑ์ญาดา
กุลเอก ๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๓๒

เด็กชายกันตพงศ์ เปลียนสกุล

่

๒๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๓๓

เด็กหญิงกันติยา วันอินทร์
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงกันธิชา ชัยอินทร์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงชญาภา ก่อเกียรติตระกูล ๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๓๖

เด็กหญิงกาญศิตา สุชาติพงศ์ ๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๓๗

เด็กชายกิเดโอน ทศวงศ์วรรษ ๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๓๘

เด็กชายกิตติกร ราชบุรี ๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๓๙

เด็กชายกิตติเชษฐ์ เครือสุวรรณ ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๔๐

เด็กชายกีต้าร์ บุญสำเร็จ ๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๔๑

เด็กชายกุลวริศร์ ชาญเกียรติก้อง ๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๔๒

เด็กชายขวัญตระกูล
บึงพับ ๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ภรจิรพันธุ์ ๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๔๔

เด็กชายคชภัค เฉลิมวรพร
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๔๕

เด็กชายคณพศ ชาญวิเศษ ๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๔๖

เด็กชายคณาธิป เหมพันธ์ ๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๔๗

เด็กชายคุณานนท์ คงจันทร์ ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงจิณณพัฒศ์ พงศ์สุพัฒน์ ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๔๙

เด็กหญิงจิดาภา ธรรมลงกรต ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๕๐

เด็กชายจิรสิน พรมงคลสุข ๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๕๑

เด็กหญิงจิรัฎฐ์ ลีวิสุทธิสกุล

์

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๕๒

เด็กชายจิรายุ กล้าวิกย์กรณ์ ๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงจีรวรรณ บุญญา
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๕๔

เด็กชายชฎายุ วรรณชัย ๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงชนัญชิดา แม่นยำ ๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงชนิภรณ์ พรหมสุวรรณ์ ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๕๗

เด็กหญิงชลนิภา พุ่มพวง
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๕๘

เด็กชายชลปวีร์ เพาธทัต
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงชลพร ปยะธรรมกุล ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๖๐

เด็กชายชินกฤต คชสาร
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงซามาร์ เอลฟาลาล
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๖๒

เด็กหญิงญาดา แสงสุข
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๖๓

เด็กหญิงณฐมน หมีเม่น ๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๖๔

เด็กชายณรรฐพล พงศ์เลิศคณิต
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๖๕

เด็กหญิงณหฤทัย พินิจพล
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงณัชชา แซ่ลี

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๖๗

เด็กชายณัชพล เรืองศรี
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๖๘ เด็กชายณัฏฐ์วัชญ์กฤช

เพชรมุณี
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ธนศรีสถิตย์ ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สร้อยสุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงณัฐพัชร์ ปญวัฒนลิขิต
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงณัฐริการ์ ปรีดี ๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๗๓

เด็กชายดนุพัฒน์ ดับโศก
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๗๔

เด็กชายดลชัย สกุลณีย์ ๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๗๕

เด็กหญิงดุษฎี ไกรวานิช
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงทอสิตา วิเศษชาติ ๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๗๗

เด็กชายทัตพงศ์ สุรทรา ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๗๘

เด็กชายแทนธัญ ตามประวัติ ๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๗๙

เด็กชายธนกร เพ็ชรฉนวน
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๘๐

เด็กชายธนกฤต น้อยกลัด
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๘๑

เด็กชายธนโชติ อุปชา ๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๘๒

เด็กชายธนพนธ์ มหาพรรณ ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงธนัชพร ดามาพงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๘๔

เด็กชายธนาวินท์ ทิพย์จรรยาวัตร์ ๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๘๕

เด็กชายธราเทพ เอือตระกูล

้

๑๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงธัญจิรา อภิลักษณ์พาณิชย์ ๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๘๗

เด็กชายธีรเมธ วิริยะบัณฑิตกุล ๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงนพภัสสร ปรีศิริ ๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ พิกุลทอง ๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงบุณย์รักษา เวียนศิริ ๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๙๑

เด็กชายบุลกิต อุ่นไทย ๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๙๒

เด็กชายปภาวิน คงมีลาภ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงปภาสรณ์ อนุภักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๙๔

เด็กชายปรวรรตน์ กุลเดช ๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๙๕

เด็กชายประทานพร สายเนตร
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๙๖

เด็กชายปรานต์ วีระศิลป
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๙๗

เด็กชายปริชญ์ เทพประเสริฐ ๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๙๘

เด็กชายปริตต์ถากร นิมเกิดผล

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงปรีชญา ปติโกศล
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงปวีณ์สุดา หาญสูงเนิน
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงปณฑารีย์ ทองคำ ๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงปานขวัญ เมืองมูล
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงปยนุช ประยงค์ ๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงปยพร หนูดำ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๐๕

เด็กชายปยวัฒน์ ไกรวศิน
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๐๖

เด็กชายพชร เพียงจันทึก ๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงพรชนก พงษ์สุริยะวรรณ ๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงพรปใหม่ ลาพรหมมา ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงพริมรดา จิรนันท์ธวัช ๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๑๐

เด็กชายพศิน อินทรพยุง ๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๑๑

เด็กชายพัทธนันท์ คำศิริ
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงพิชญาภา หงษาวดี
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๑๓

เด็กชายพิพัศกร นามธิราช ๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ดีนิรันดร์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงพิมพ์พีรยา กนิษฐะเสน
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา คูกรินทร์รัตน์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๑๗

เด็กชายพีรวิชญ์ ฤทธิประสิทธิชัย

์ ์

๑๕/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงพุธิตา บุญอาจ ๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ลอยมา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงแพรมาพร แพงจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๒๑

เด็กชายไพศาล ลออฉวี ๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงภัณฑิรา เทิดเกียรติยศ ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงภัณฑิรา สุนทรวิภาต ๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงภัทรพร กันนิกา
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๒๕

เด็กชายภาคิน ทับทิมขาว
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๒๖

เด็กชายภาณุวิชญ์ บัวจันทร์ ๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงภูฟา ถมค้าพาณิชย์ ๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงภูริชชญา ติตถะสิริ
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงภูษณิศา วดีศิริศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๓๐

เด็กชายโภคากร ทองต้นรัตนากร ๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงมนญา ตังประสิทธิ

้ ์

๒๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงมานิตา สิงหนนท์ ๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๓๓

เด็กชายยูกิ โคมิเน่ ๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๓๔

เด็กชายรวิณ แก้วระวัง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๓๕

เด็กชายรัชพล ชวพละกุล ๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงรัตนพร เรียนไธสง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงราชาวดี ทองชมพูนุช
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๓๘ เด็กชายโรเบิตร์ กฤษดา

แกรนทร์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๓๙

เด็กหญิงลักษิกา ลีจินดา

้

๒๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๔๐

เด็กชายวชิรพล ชืนชาติ

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๔๑

เด็กหญิงวนัชพร ชูเพ็ชร
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๔๒

เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์ กุศลวิทย์ ๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๔๓

เด็กชายวริทธิธร

์

เจริญอนันต์กิจ
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๔๔

เด็กชายวศิ ธิติวศิยางกูร ๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๔๕

เด็กชายวัชรวัชร์ แพบัว
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๔๖

เด็กชายวัชรวีร์ ศรีอนันต์
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงวินท์นิศา พันธุ์วงศา ๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงวิภาดา โลหะเวช ๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๔๙

เด็กชายวีรากร กลินแก้ว

่

๑๒/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๕๐

เด็กชายวุฒิภัทร เมธวัฒน์ธรากุล ๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงศตพร ภู่เจริญศิลป ๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๕๒

เด็กชายศุภกร กิตติรุจิระกุล
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๕๓

เด็กชายศุภกร สุวรรณศิลป
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๕๔

เด็กชายศุภกฤต เจริญสัตย์ ๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๕๕
เด็กหญิงสิรินทร์ชญา

พาระสิงห์ ๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงสมันตชิดา เจริญพจน์ ๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๕๗

เด็กชายสรคม เศวตรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ กีรติอารยกุล
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๕๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ประภากุล
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๖๐

เด็กหญิงสุกฤตา สุวะไชย ๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๖๑

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เรืองศรี
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๖๒

เด็กหญิงสุชัญญา เอียมสมบูรณ์

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงสุพิชญาฌ์ วรลักษณ์สกุล ๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงสุวิชญา สุคนธรัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงสุวิชาดา วันไชย
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๖๖

เด็กชายอธิก์ ศรีปญญา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงอภิชญาย์ ฉันทวิริยวัฒน์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงอภิชยา เปรมปรีชา
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๖๙

เด็กชายอภิพงษ์ เจริญวัฒน์
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงอรกัญญา ภู่สุวรรณ ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๗๑

เด็กหญิงอรกัญญา วิเศษนคร ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงอรนลิน ขาวอุไร
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๗๓

เด็กชายอรรถนิติ เจริญพีระสุขุม
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๗๔

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ติรไพรวงศ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๗๕

เด็กชายอิศวรา กัณพิพัฒน์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงอุนนาต์ พยนต์ศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๗๗

เด็กหญิงเอลลิน่า โชราน
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๗๘

เด็กชายโอทู วิรัตน์ ๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๗๙

เด็กชายธนพัฒน์ อุดอ้าย
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงปาริสา รุ่งเรือง ๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงณัญธิชา หารโสภา ๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๘๒

เด็กชายทรงวุฒิ จุทอง ๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๘๓

เด็กชายธนดิษฐ์ อ้นขวัญเมือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๘๔

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ลิมสุวรรณ

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๘๕

เด็กหญิงปยนันท์ ช้างเชือวงษ์

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๘๖

เด็กชายพร ไม่มี
๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๘๗

เด็กชายพีระพงษ์ สร้อยทองคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงสโรชา วงษ์รักษา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงอรุณรัตน์ อุ่นนา ๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงกนกรัตน์ เพ็ชรศักดา ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงกมลชนก สาขามุละ ๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๙๒

เด็กชายณัธพร มาสอาด ๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๙๓

เด็กหญิงนรกมล ผ่องโสภณ ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๙๔

เด็กชายปฐพี ฟูมเฟอย
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๙๕

เด็กชายพลพิทักษ์ พืชสิงห์ ๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงพิมลวรรณ วรชินา ๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงมัญชิษฐา กิงก้าน

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๙๘

เด็กชายอนุชา เย็นสำราญ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสภณาราม วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงรุจีรัตน์ ชมโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนิเทศน์ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๐๐
เด็กชายกฤษณะศักดิ

์

ทองคำ
๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเทศน์ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ชมเชย
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิเทศน์ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๐๒

เด็กชายกิตติกวิน

์

กาตาสาย ๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนิเทศน์ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๐๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ม่วงน้อยเจริญ
๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิเทศน์ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๐๔

เด็กชายปญจณรงค์ วงศ์เสน
๑๖/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดนิเทศน์ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงสิริหทัย ขวัญยืน
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิเทศน์ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงสุธินันท์ พันทา
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิเทศน์ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๐๗

เด็กชายหฤษฎ โฉมยงค์
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิเทศน์ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงนวรัตน์ แหสมุทร
๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๐๙

เด็กชายบรรณวัชร เมฆกระบัว ๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงพรปวีณ์ ทองคำ
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๑๑

เด็กชายภูชิต โสดาวัง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๑๒

เด็กชายกิตติธัช กองอินทร์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๑๓

เด็กชายจิรายุทธ พานทอง ๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงณัฐฤดี สุดสี ๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๑๕

เด็กชายธวัชชัย สมแสง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงปยธิดา เทียนถวาย
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๑๗

เด็กชายพอล จิงซุย
๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๑๘

เด็กหญิงพุทธธิดา ตาปนานนท์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๑๙

เด็กชายรชต บูรณาภา ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงวรรณธา วรรณธรรม ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๒๑

เด็กหญิงวรรณนิสา บุญโสภา ๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๒๒

เด็กชายศักดิดา

์

คำมัจฉา ๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงสุมาลี ฮับเซาะ ๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๒๔

เด็กหญิงหยาดอรุณ บุญญานนท์ ๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๒๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมร
๒๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา นุตลัย
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงปาริษา เชือเงิน

้

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๒๘

เด็กชายปุณวัฒน์ สร้อยเสน
๒๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ เผือกผ่องใส ๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงสุภานันท์ สุขแจ่ม
๑๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพืชอุดม วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๓๑

เด็กหญิงกชกร แวงวรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงกนกวรรณ โคตรพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๓๓

เด็กชายกฤตภัค ต่ายโหมด ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงกฤตยากร ชาวลำเนา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๓๕

เด็กชายกฤษฎา ทองมัน ๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๓๖

เด็กชายกฤษดา สิทธิมงคุณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงกันทิมา พรมศิลา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๓๘

เด็กชายโกะได อิชิบาชิ ๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๓๙

เด็กชายคณนาถ มัจฉาเมฆ ๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๔๐

เด็กชายคมเพชร ปญญา ๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๔๑

เด็กชายคุณาธิป พรหมมาลีหอม
๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๔๒

เด็กชายจัน งอค วอค ฮวง
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงจารุพัฒน์ พิมพิจิตร์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๔๔

เด็กชายจารุวิชญ์ วิริยะส่องแสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๔๕

เด็กชายจิรพัส เนตรพินิจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงจุฬามณี ลายรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ แชนซ์ ๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงชญานิษฐ์ โพล้งเสียง ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงชญาภา กาญจนจูฑะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๕๐

เด็กชายชยพล ชืนอารมณ์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๕๑

เด็กชายแชมป ลิมปโนภาส
๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๕๒

เด็กชายฐานทัพ ธนะวุฒิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๕๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ ณ นคร
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๕๔

เด็กชายณัฐ ใจไท ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงณัฐกฤตา ภูมิจิตต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงณัฐจิรา สายเพีย ๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๕๗

เด็กชายณัฐพสิษฐ์ ศรีพรมมา ๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คุ้มทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๕๙

เด็กชายดนัย สุเมธี ๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงดวงพร ลีไพบูลย์

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๖๑

เด็กชายเตชินท์ วงค์ศรีไทย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๖๒

เด็กหญิงธนพร หิรัญหลวง ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๖๓

เด็กชายธนา เขตประทุม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๖๔

เด็กชายธนากร สิงห์ทาศร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๖๕

เด็กชายธนาพงษ์ อุดมพานิช ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ คงสมปราชญ์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ หงษ์ทอง ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๖๘

เด็กชายนฤเบศร์ คลังสินค้า
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๖๙

เด็กหญิงนันธิดา สังข์แดง ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๗๐

เด็กชายนาวิน ศรีคำดอกแค ๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๗๑

เด็กชายนิติภูมิ ทิมทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงนิพร ไทยคงมัน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงบุญญาพร มณีท่าโพธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงบุหลาน เชือชาติ

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๗๕
เด็กหญิงเบญญาทิพย์

มาสอน ๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงเบญญาภา มณีท่าโพธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๗๗

เด็กชายปกรณ์เกล้า บูชา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงปนิตา จันเทวี ๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงปวีณา น้อยใสย์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงปยพร พลายละหาร
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๘๑

เด็กชายปยพัชร์ ภาคนะถา ๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๘๒

เด็กชายปยภัทร วรสวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงปุญณิศา ชาญพิมาย ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๘๔

เด็กชายพรเทวา ขาวพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงพรรณวรช ดีตา ๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงพรรณิษา กุลทวน ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๘๗

เด็กชายพัฒนายุ ประเสริฐวงษ์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงพิชญ์นาฏ ภักดีวิเศษ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงพิญดา หงษ์สีสกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๙๐

เด็กชายพิรุณ สอดแก้ว ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๙๑

เด็กชายพีรพล สุขเกษม
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ เทียรสิวา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงเพชรไทย ไมตรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๙๔

เด็กชายภัทรดนัย โพธิศรี

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ เครือจันทร์ ๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๙๖

เด็กชายภาณุพงษ์ หุ่นทอง ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๙๗

เด็กชายภาสกร ไพคะเพศ ๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๙๘

เด็กชายภูเบศ เรืองฤทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๑๙๙

เด็กชายภูรินทร์ ปนวิเศษ ๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงมนัสวี ปานอินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๐๑

เด็กหญิงมินตรา ฤทธิเดช
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๐๒

เด็กชายยูตะ แก้วมะ ๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๐๓

เด็กชายรชต ชุมพลวงค์
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๐๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ปราบงูเหลือม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๐๕

เด็กชายวงศธร ปานนาค
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๐๖

เด็กชายวรพล กาญจนจูฑะ ๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงวรัทยา สีมา ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๐๘

เด็กชายวรินทร ลำยวน ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๐๙

เด็กชายวัชระสันต์ จันทร์มณี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงวัลภา อุ่นสาลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงวิภาดา หวานเมืองปก ๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๑๒

เด็กชายวิศรุต แพป ๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๑๓

เด็กชายวุฒิชัย ทองภู
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงศรสวรรค์ นกครุฑ ๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๑๕

เด็กชายศิริราช มงคล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๑๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

พุ่มฉัตร
๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๑๗

เด็กชายศิริศิลป โคนประสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๑๘

เด็กชายศิวกร พานิชกุล ๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงสกาวใจ วิชัยรัมย์ ๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๒๐

เด็กชายสุพสิทธิ

์

ศรีสมบัติ ๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงสุพัชชา งามละมัย ๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๒๒

เด็กชายอดิเทพ แก้วกาหลง ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๒๓

เด็กชายอนุสรณ์ วงค์ทะแยง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงอรปรียา สีด้วง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงอริสา สินผ่องตระกูล ๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงอัญชสา ปานต๊ะระษี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงเอมิกา สงค์อุบล ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงกตัญชลี ผาสุขศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงกมลชนก สิงห์เรือง ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๓๐

เด็กหญิงกฤตชญา พึงเปนสุข

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๓๑

เด็กชายกฤติพงษ์ การภักดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๓๒

เด็กชายก้องภพ อยู่เย็น ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๓๓

เด็กชายกิตติภพ วิญญกูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๓๔

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ทองสุภะ
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๓๕

เด็กชายเกษฎา วาร์เรน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงเกิดศิริ กลินหอม

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงฉัตรตรีญา วิไลแก้ว ๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงชญาดา แซ่เล้า ๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงชญาน์นันท์
น้อยปวง ๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๔๐

เด็กหญิงชญาพร สมณา ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงชฎามาศ ทรงนิคม ๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๔๒
เด็กหญิงชณัญท์ญาฒ์

ปอมเกิด ๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงชนเนษฎ์ หีบแก้ว ๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๔๔

เด็กหญิงชนัญชิดา สุริย์วงค์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงชาริญา ปญญาสมบัติ ๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงชาลิสา ทรัพย์สิน ๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๔๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ภักดี
๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๔๘

เด็กชายณฐกร ตรีเดช ๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๔๙

เด็กชายณฐกร รัตนปริคณน์ ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงณภัทร อุทัยวัฒนา ๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงณัฏฐิมา น้อยไม้ ๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงณัฐกฤตา ลิมธีระวัฒน์

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๕๓

เด็กชายณัฐกัณฑ์ สีทอง ๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๕๔

เด็กชายณัฐภัทร ช่อสุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๕๕

เด็กชายณัฐภัทรญ์ ฉลาดพันธุ์ ๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๕๖

เด็กชายณัฐิวุติ ชีวาจร
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๕๗

เด็กหญิงณิชาภัทร รักจันทร์ ๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงต้นสกุล บำรุงรักษ์ ๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงตันหยง พูนประสิทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๖๐

เด็กหญิงทักษพร สงกลำ ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๖๑

เด็กชายทัตตพันธุ์ พุ่มพวง ๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๖๒

เด็กหญิงทิพย์ปฐวี ปณณฑัตศิริกุล ๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๖๓

เด็กชายธนโชติ สุดท้าย ๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๖๔

เด็กชายธนบดี ยังประดับ ๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๖๕

เด็กชายธนพล อยู่นุช ๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๖๖

เด็กหญิงธนพัต เรืองพร ๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีปราชญ์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๖๘

เด็กชายธนวิชญ์ ศรีรมย์
๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๖๙

เด็กชายธนาทรัพย์ พวงจำป
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๗๐

เด็กชายธนายุทธ แจ้งสีจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงธนารีย์ วจนานวัช
๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๗๒

เด็กชายธเนศ สีวาป ๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๗๓

เด็กชายธัชชา ยามาชิตะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๗๔

เด็กชายธัชเศรษฐ์ ภัทรพรวิวัฒน์ ๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๗๕

เด็กชายธัญชนิต เชียงสกุล ๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๗๖

เด็กชายธีรภัทร บุญเต็ม ๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๗๗

เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ รอดวินิจ ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ ปูเรือน
๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงนรีรัตน์ ปญจรัก ๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงนลินทิพย์ คูณศรี ๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๘๑

เด็กชายนวพล มีวงษ์ปาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงนันทิยา ประมวลสิน ๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงปยะพร ถนอมชาติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๘๔

เด็กชายพรภวิษย์ เหลืองจินดารัตน์ ๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงพรรัตน์ อินทร์จร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๘๖

เด็กหญิงพีรญา ภิรมแหยม
๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สิงหาชัย ๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๘๘

เด็กหญิงภคพร ชืนกระจ่าง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๘๙

เด็กชายภัคพล จันทะนันต์ ๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๙๐
เด็กหญิงภิภัทรภรณ์

วุฒิสาร
๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๙๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ วันจงคำ ๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๙๒

เด็กชายภูริชา ประดับสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงภูริตา เอียมเสถียร

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๙๔

เด็กชายภูวเนตร สุขสำราญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๙๕

เด็กชายมนลิช วิเศษวุฒิ ๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๙๖

เด็กชายมาซากิ โอโมริ ๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๙๗

เด็กชายเมธพนธ์ ทองประสิทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๙๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สุวรรณรักษ์ ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๒๙๙

เด็กชายยศกร นาคใหญ่ ๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๐๐

เด็กชายรัชชานนท์ วัฒนาศิริสมบัติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงรุ่งนิภาพร จันทะมูล ๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๐๒

เด็กหญิงวทันยา บัวบานพร้อม ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๐๓

เด็กชายวรพล ทองบุตร ๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๐๔

เด็กชายวรภัทร์ ใจทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงวรรณภรณ์ สาริกบุตร ๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงวริศรา พูลศรี ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๐๗

เด็กชายวัชราธร ทรัพย์กมล
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๐๘

เด็กหญิงวิชญาดา สรน์จันทร์ ๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๐๙

เด็กชายวุฒิพงศ์ ทองวิเศษ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๑๐

เด็กชายศรัณย์ ขันตี ๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงศันสนีย์ แม่คำจอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ปูคะธรรม
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๑๓

เด็กชายศิวกร ศรีชัยยา ๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๑๔

เด็กชายศิวะ เขียวอ่อน ๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงศุภิกา ญาณศิริ ๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๑๖

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ขอดี
๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๑๗

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ฉิมสุด
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๑๘

เด็กชายสิทธิพล แซ่เฮ้ง ๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงสิรยากร ภูมิเพ็ง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงสุชานาถ โชติพ่วง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๒๑
เด็กหญิงสุทธิชาวรรณ

ธิกันทา ๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๒๒

เด็กชายสุพร ปรีเปรม ๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๒๓
เด็กหญิงสุรางคนางค์

ศรีจันทร์สุข
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๒๔

เด็กชายสุวิจักขณ์ ลิมปวิบูล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงสุวีรยา พรมนาค ๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๒๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เสนผาบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๒๗

เด็กชายอติวุธ อนันต์ ๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๒๘

เด็กชายอนุภัทร ชาวลุ่มบัว ๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๒๙

เด็กชายอภิชาติ สาลี
๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๓๐
เด็กชายอัจฉริยะพงษ์

มหาโพธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๓๑

เด็กหญิงอาภาสินีญ์ ภูกิจชนม์เจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๓๒

เด็กหญิงกชกร พงศ์ศรี ๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงกชพร พิณเสนาะ
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงกรรณทิพย์ วันมี
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๓๕

เด็กชายกฤตภาส กิตติศักดิกำจร

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๓๖

เด็กชายกษิดิศ รัตนพาหุ ๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ประมวญรัฐการ ๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๓๘

เด็กหญิงกัลยทรรศ์ สือสาร

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๓๙

เด็กชายกิตติเดช พวงนาค ๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงกุลนัฐดา กดนอก ๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๔๑
เด็กชายเกียรตินิพนธ์

์

น้อยไม้ ๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๔๒

เด็กชายจารุพัฒน์ ไกรกุลพาณิชย์ ๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงจิลดาภรณ์ สุขสม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงจุติณัฏฐ์ กระแสกาญจน์ ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงชนกนันท์ วงษ์สกุล
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๔๖

เด็กหญิงชนัญญา บัวทอง ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๔๗

เด็กชายชยากรณ์ ล้อมทรัพย์ ๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงชลธิดา บุญธรรม ๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงชโลธร บุญศรี ๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงชวิศา บัวหลวง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๕๑

เด็กชายชัชวาล เขือนแก้ว

่

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๕๒

เด็กชายชัยภักดิ

์

เขจะรานนท์
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงชิดชนก ยุพิน ๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๕๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ ช่วยเกิด
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงญาณิศา แหลมคม ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๕๖

เด็กชายฐิติพงศ์ บุญมาก ๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๕๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เวินทอง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงณภัทร กล่องเพ็ชร ๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๕๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทิศรักษ์ ๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๖๐

เด็กชายณัฏฐชัย ฟองทอง ๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๖๑

เด็กชายณัฏฐภัทร ศรีโสภา ๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ใจโอบเอือ

้

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๖๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เนาวสัยศรี ๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เนินแก้ว ๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๖๕

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญชม ๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๖๖

เด็กชายณัฐภาส ปอยงาม ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๖๗

เด็กหญิงณัฐมน ขจรคำ ๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงณัฐสินี อมรหิรัญพัชร์ ๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงณิชาภัทร สาโรจน์ ๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๗๐

เด็กชายดิษยรุจณ์ ปฤชาบุตร
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๗๑

เด็กชายธงชัย รัตนพลที ๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๗๒

เด็กชายธนกร พรรคสุพรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๗๓

เด็กชายธนกร เพียสาร
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๗๔

เด็กชายธนกร สระทองเขียว
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๗๕

เด็กชายธนกฤต จาดเพ็ง ๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงธนภรณ์ พงศ์ตระกูลเจริญ
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงธนัญญา ใสสะอาด
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๗๘

เด็กหญิงธนันภรณ์ บุญเลิศ ๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๗๙

เด็กหญิงธัชกร ตังเพียร

้

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๘๐

เด็กชายธันยธรณ์ ตังอภิวรคุณ

้

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงธันยพร เมืองเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๘๒

เด็กชายธีรโชติ อนุนิวัฒน์
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๘๓

เด็กชายนนทกร ยอดบุญหล้า ๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๘๔

เด็กชายนพเก้า หาญสุด
๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๘๕

เด็กชายนภสินธุ์ แตงสาขา
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงนภัทรสร ภู่ฉำ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๘๗

เด็กชายนราธิป นันทะเส ๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๘๘

เด็กชายนฤพล ไทรงาม ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงนฤมล พุ่มไสว
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงนันทรัตน์ จำแนกทรัพย์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๙๑

เด็กชายเนาวรัตน์ เขียวสุวรรณ์ ๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงบังอรรัตน์ มาลากุล ๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงปภาดา อุ่นเมือง ๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๙๔

เด็กชายปรัชญา โพธิคล้อย

์

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๙๕

เด็กชายปวริศร์ จารุเพ็ง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๙๖

เด็กชายปวเรศ ไชยพรม ๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๙๗

เด็กหญิงปทมพร โยปทุม ๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๙๘

เด็กชายปติภูมิ ประดับคำ ๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๓๙๙

เด็กชายปมงคล สีกลำ ๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงพรนภัส เข็มบุปผา ๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ จอมคำสิงห์ ๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงพิชญาภา สีชานิล
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๐๓

เด็กชายพิชยะ ก้อนคำ ๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๐๔

เด็กชายพีรพล แซ่ซือ

้

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๐๕

เด็กชายพีรพัฒน์ โอชารส ๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๐๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ จำปาสี ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงภคพร ชวนิตย์
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงภัทรธิชา มาลี
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๐๙ เด็กหญิงภัทรภรรณิกา

ดุลยาภรณ์ ๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๑๐

เด็กชายภูริภัทร ทองหอม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๑๑

เด็กชายภูวรินทร์ ถาวรเรือง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงมณฑน์จิรา อ่องนก
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๑๓

เด็กหญิงมนสิชา จันทร์วิโรจน์ ๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๑๔

เด็กชายมังคลาชัย บุญรอด ๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๑๕

เด็กชายยุทธพงษ์ ชะเนินรัมย์ ๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๑๖

เด็กชายรชากรณ์ เดชรอด ๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๑๗

เด็กชายรัชชานนท์ บุญประคอง
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงลลิตา ภูรินันทน์ ๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๑๙

เด็กชายวงศ์วรรธน์ เจริญวิริยะกุล ๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงวริศรา บุญยงค์ ๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๒๑

เด็กชายศิลธรรม ยศปญญา ๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงศุฑามาส สารคาญ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๒๓

เด็กชายสรวิชญ์ ชลไพร
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงสาริศา ศรีดาลา ๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๒๕

เด็กชายสิริวัฒน์ เหมือนอ้อย
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๒๖

เด็กชายสุกิจจ์ ลำพระเวทย์ ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๒๗

เด็กหญิงสุจิรา พิสุทธิกิจจาทร

์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงสุพัตชรา บริวาท
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงสุพัตรา ประทุมพันธ์ ๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงสุพิชชา สมบุญ ๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงสุพิชชา อินกอง ๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงสุภลักษณ์ โพธิพอน

์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๓๓

เด็กชายสุวิจักขณ์ ยมาภัย ๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงอธิชา หมันอุตส่าห์

่

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๓๕

เด็กชายอนุชิต ตระทอง ๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงอมลณัฐ ลิมธีระวัฒน์

้

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงอริสา ภูวา
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงอัจฉโรบล สายทอง
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงอารัญญา ชมภู
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๔๐

เด็กชายอุดมโชค สีตือ

้

๑๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๔๑

เด็กชายกฤชณัท อัครไตรเวช ๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๔๒

เด็กชายกฤตเมธ หมันอุตส่าห์

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงกัญญวรา แหลมเพชร ๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ชัยเมือง ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๔๕

เด็กชายกันตพล เจนจบเขตร ๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๔๖

เด็กชายกันตภณ ตีระพิมลจันทร์ ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๔๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีเลิศ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๔๘

เด็กหญิงกุลศรัณย์ จอมคำสิงห์
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงเกศสิริน พันธุ์เทศ ๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงขวัญชนก พูดเพราะ
๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย บุญเลิศ ๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๕๒

เด็กชายจอมพล พรหมจารีย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงจิดาภา ผดุงล้อม
๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองมูลตน
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงชนัญธิดา บุญชม ๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงชนิดาภา ภู่ยินดี
๑๗/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงชยาภรณ์ พุ่มพวง ๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๕๘

เด็กชายชลชาติ คงสมบูรณ์ ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๕๙

เด็กชายชลสิทธิ

์

แสงบัณฑิต ๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๖๐

เด็กชายชุติเดช สมศรี ๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงญาสมิน ไอรัส
๒๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๖๒

เด็กชายฐานิสร ศรีโยธา
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงฐิตาภา กริมใจ

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงณฉัตร มันอ่วม

่

๑๒/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๖๕

เด็กชายณฐกร บัวทอง
๑๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงณปภา เสนา
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๖๗

เด็กหญิงณภัทร หว่างไม้
๑๘/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๖๘

เด็กชายณรงค์เดช แซนพิมาย
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงณัฐกมล ภูมิฐานนท์ ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วจ้อย
๑๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา มุสิกชาติ ๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๗๒

เด็กชายณัฐภัทร สุขโข
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๗๓

เด็กชายณัฐภาส ปวงคำ
๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงณัฐวดี องอาจ ๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๗๕

เด็กชายกรวัฒน์ แก้วทอง
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๗๖

เด็กชายตรัยตติยะ บุญธรรม
๑๑/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงชนกนันท์ ดิษสวน ๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ ครุฑธามาส ๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์กลาง ๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๘๐

เด็กชายธนากร ล่าสุวงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๘๑

เด็กชายธัญเทพ ปนงาม
๑๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๘๒

เด็กชายธันวา ปานคล้าย
๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๘๓

เด็กชายธีรภัทร ถ่อมดี
๐๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๘๔

เด็กชายนชพล บุญทอง
๑๕/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๘๕

เด็กชายนรภัทร์ เทียงอารมย์

่

๑๑/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๘๖

เด็กชายนาคสกุล บำรุงรักษ์ ๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๘๗

เด็กชายนิธิศภูมิ สกุณาท่าวงศ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงปทิตตา วัฒวงศ์ ๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงฐิติยาพร พรหมประดิษฐ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงปริชญา ชัยสงค์
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๙๑

เด็กชายปติ แสงทอง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๙๒

เด็กหญิงปยะพร เผือกทอง ๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๙๓
เด็กหญิงปุณญาภรณ์

ภูติวัฒนชัย
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงผ่องพรรณ ฝนแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงพัชณิชา มาคล้าย ๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงพันธ์กมล หมายมี ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี พิทักษ์ผล ๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๙๘

เด็กชายพิชญะ จิตตคราม
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๔๙๙

เด็กชายพิชาภพ พิมพะสอน ๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ม่วงใหญ่เกาะ ๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงเพียงขวัญ สายทองมี ๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๐๒

เด็กชายภัทรกานต์ สีทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงภัทรจาริน แก้วมุข
๒๑/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงภัทรติมา ทองน้อย ๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงภัทรพรรณ ชำนาญเอียม

่

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงภัทรวดี ผะลิคามิน ๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๐๗

เด็กชายภาณุพัทธ์ สำอางค์
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๐๘

เด็กชายภูริช กลันสกุล

่

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงมุทิตา เกิดโต
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๑๐

เด็กชายรชต ณ น่าน ๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงรมิดา วงศ์นรา ๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๑๒

เด็กหญิงรสิตา โอชารส ๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๑๓

เด็กชายรัชพล ดำเกิงพงศ์ไอศูรย์ ๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๑๔

เด็กชายฤทธิกร คชภูธร
๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงวนิดา ตังทรัพย์สกุลลี

้

๑๘/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๑๖

เด็กชายวรภพ พ่วงพาราม ๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงวรัทยา ชุ่มมงคล
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงวรันธร คำพูน
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๑๙

เด็กชายวัชรากร นาคใหญ่ ๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงวิชิตา เขียวนำชุม
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงวิภาวี บุตรศรี
๒๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงศศิกัลยา นาศรี ๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๒๓

เด็กชายศักเรนทร์ น้อยยาโน ๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๒๔

เด็กชายศิวกร บัวบานพร้อม
๑๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๒๕

เด็กชายศุภณัฐ นาคสนธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๒๖

เด็กชายสมมาท แก้วมุข
๒๗/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๒๗

เด็กชายสรวิชญ์ แท่นแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๒๘

เด็กชายสิทธิกร นวลขำ
๓๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๒๙

เด็กชายสิทธิชัย กาดำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๓๐

เด็กชายสิริมงคล กอลึ
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงสุทธิชาญา ธิกันทา
๑๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงสุธาสินี อุ่นผาง ๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๓๓

เด็กชายสุรพงษ์ ปนแก้ว ๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๓๔

เด็กชายเหมรัศมิ

์

เถือนสุทธิ

่

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงอชิรญา เนือทอง

้

๒๔/๐๕/๒๕๕๒
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๓๖

เด็กหญิงอชิรญา ปญญา
๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงอณัญญา ปุยนอก
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๓๘

เด็กชายอติกานต์ ไพเราะ ๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงอภิชญา รอดนอก
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๔๐

เด็กหญิงอภิชญาน์ กรทองคำ
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๔๑

เด็กหญิงอภิญญา ปญญาสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ สาลี ๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๔๓

เด็กหญิงอรพรรณ พูนรักษ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงอันนา บุญกนิษฐ
๑๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๔๕

เด็กชายอาชาวิน คูหา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ กำเนิดหิน ๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๔๗

เด็กชายกมลภพ จันทร์จำเริญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์
มีสุข ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ นาคสุวรรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๕๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ มุสิกชาติ ๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงกฤติญา ฤกษ์วิรี ๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงกวิสรา หาญณรงค์ ๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๕๓

เด็กชายก้องภพ รู้จิตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงกัญจนพร จึงเฟองฟูศิลป ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๕๕

เด็กชายกัณฑ์อเนก คิววรวงศ์กร ๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๕๖

เด็กชายกิตติทนนท์

์

ธูปทองโอฬารกุล ๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๕๗

เด็กชายกิตติพันธ์ รัฐประเสริฐ ๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๕๘

เด็กชายกิตติภูมิ เอียมอ่อน

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงกุลธิดา สุขวิชัย
๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงเกวลิน เพ็ชรัตน์ ๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๖๑

เด็กหญิงเขมิสรา กรุงทวี
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๖๒

เด็กหญิงคณิสรา ทวีพงศธร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๖๓

เด็กชายคามิล รามานิ ทารานิ ๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๖๔

เด็กชายจักรพันธ์ นพขำ
๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงจันทิมา ห้องล่อง ๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๖๖

เด็กหญิงจิดาภา บัวศรี ๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๖๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ทองจีน ๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ แต้มงาม ๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๖๙

เด็กชายจุลจักร สมบุญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงชญานิษฐ์ เกิดวิธี ๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๗๑

เด็กชายชนศรณ์ บัวรัตน์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๗๒

เด็กชายชนาธิป ชูคันหอม
๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๗๓

เด็กชายชนาธิป เล้ากิตติกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงชลนิชา ภักดีไพบูลย์ผล ๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๗๕

เด็กชายชวัลวิทย์ สระสีอำ ๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๗๖

เด็กชายชัยวรวัฒน์ ต่อศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๗๗
เด็กหญิงญาณาภรณ์

แสนบุตรดี ๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๗๘

เด็กชายฐานพัฒน์ หงษ์สง่า ๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงณัชฌารีย์ ทรงภักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๘๐

เด็กชายณัฐกร จารุจิตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๘๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กลยะนี ๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๘๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อนันตวิรนิจกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงณัฐนรี เกตุสอน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๘๔

เด็กชายณัฐลักษณ์ หาญณรงค์ ๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๘๕

เด็กชายณัฐวัชร์ พฤษหอม ๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๘๖

เด็กชายตระการ ดอกบัว
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๘๗

เด็กชายติณห์ เปดแก้ว ๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๘๘

เด็กชายเตชินท์ ถาดทอง ๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๘๙

เด็กชายธนกร ชัยกิจก้อง ๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๙๐

เด็กชายธนกร ทองสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๙๑

เด็กชายธนกฤต ชัยกิจก้อง ๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๙๒

เด็กชายธนชาต ด้วงศาลเจ้า
๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๙๓

เด็กชายธนดล วงค์แพทย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๙๔

เด็กชายธนพล ชมภูพาน ๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๙๕

เด็กชายธนพล ภูติพาณิชย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๙๖

เด็กชายธนภร พวงชะบา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงธนภรณ์ เจนมันคง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ กอหญ้ากลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๕๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ เกเจริญ ๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ ปะตังเวสา
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๐๑

เด็กชายธนากร สีงาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๐๒

เด็กหญิงธมนพรรณ สวนดอกไม้ ๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๐๓ เด็กหญิงธรรมรัตจรัสศรี

มัสสุ ๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๐๔
เด็กหญิงธัญญาทิพย์

โตประมาณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงธัญรัศม์ พงศ์อัศวชัย ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เต็มหัตถ์ ๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๐๗

เด็กชายธันยบูรณ์ บุญเนาว์ ๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๐๘

เด็กชายธาวิน ทองทรัพย์ ๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๐๙

เด็กชายธาวิน สงสังข์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๑๐

เด็กชายธีรเมธ สมเล็ก
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๑๑

เด็กชายธีรวัฒน์ มณีขัติย์
๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๑๒

เด็กชายนนทพัทธ์ ทองก้าย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๑๓

เด็กชายนนภพ สมชาติ ๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงนภัสสร ชัยพา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๑๕

เด็กหญิงนลพรรณ กล่อมความสุข ๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๑๖

เด็กชายนวพล วัฒนโชติ
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงนัทธมน ฐานิตสิริ ๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๑๘

เด็กชายนัธทวัฒน์ ดำดี ๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๑๙

เด็กหญิงนันท์ชพร คชฤทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงนันท์นภัส รองแก้ว ๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๒๑

เด็กชายนันทภพ ฐานิตสิริ ๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๒๒

เด็กชายนาธาร ภาโนมัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๒๓

เด็กชายนาวิน โชติสนธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๒๔

เด็กชายนิติวัฒน์ วงสุโท ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๒๕

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ รอดทอง ๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงนิรกุล ชาติสำราญ ๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๒๗

เด็กชายบวรศักดิ

์

ศรีเหมือน ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงบุญญานุช วงศ์พุทธิพร ๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๒๙

เด็กชายบุรินทร์ โชคเกิด ๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงบุษกร ศุภลักษณ์ ๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงเบญจพร แซ่ล้อ ๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๓๒

เด็กชายปฏิภาณ ชอบชิด ๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๓๓

เด็กชายปฏิภาณ ภู่พูนลาภ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๓๔

เด็กชายปฐมพร ตังแก้ว

้

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๓๕

เด็กชายปภังกร มากวงค์
๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงปรมาภรณ์ แสนเมือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๓๗

เด็กชายประกาศิต โพธิทอง

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๓๘

เด็กชายปรินทร อังกินันทน์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงปริยากร อารีจิตร ๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงปรียาพร ประทานทรัพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๔๑

เด็กชายปญญา สุริยะ ๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงปานรดา มีศรีสุข ๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงปานรุ้ง อุบลกิจ ๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงปานหทัย แดงเรือง ๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ น้อยสุทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงปารีรัตน์ มุกดา ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงปยฉัตร จันกระจ่าง ๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๔๘

เด็กชายปยทัศน์ เผ่าพันธุ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงปุณยาพร กู่คำ ๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงไปรยา แฟงทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๕๑
เด็กหญิงผกากาญจน์

ดาดวง ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๕๒

เด็กชายพชร ลาเฟอย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๕๓

เด็กหญิงพณณกร เทียนแป ๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๕๔

เด็กหญิงพบพร เทียงเป
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๕๕

เด็กชายพรชัย เงินสมบัติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๕๖

เด็กหญิงพรนภัส ปาณะลักษณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงพรรณษา สัตตะบุตร ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๕๘

เด็กชายพลฤทธิ

์

พลแก้ว ๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงพลอยเพชร
เพชรประกอบ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๖๐

เด็กชายพลาธิป สงวนพันธุ์ ๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงพัชนันท์ พุกนัด
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงพัชพร อิมวรคุณ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๖๓

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา พูติวัฒน์ธนา ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๖๔

เด็กชายพัทธดนย์ อนันตา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงพิชญาพร พิมพ์ทอง ๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงพิณธุวดี วัชรสุวรรณเสรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุ่นสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ธรรมสอน ๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๖๙

เด็กหญิงเพชรธิดา ประภาษี ๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๗๐

เด็กหญิงแพรวา ฤทธิเดช
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๗๑

เด็กหญิงภคพร รัตนพลแสน ๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๗๒

เด็กชายภัทรวุฒิ สุขสมกิจ ๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๗๓

เด็กชายภัทระ ทุมมา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงภัทราพร กันทะมา
๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงภูริชญา กันทา ๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๗๖

เด็กชายภูสิทธิ จิตรมาตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๗๗

เด็กชายมงคล หุ่นยนต์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ทองดีมีศรี ๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงรมณ ประภาพรสุข ๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงรวิภา สินสันธิเทศ ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงรสธร รัตนพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๘๒

เด็กชายรังสิมันตุ์ สุทธิรักษ์
๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงรัตน์ชฎา พิมพ์พันธ์ดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๘๔

เด็กชายราเมศวร์ ศรีตะนัย ๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๘๕

เด็กชายวรโชติ สีสด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๘๖

เด็กหญิงวรดา ทุมทา ๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๘๗

เด็กชายวรพล ไพศาลพิพัฒน์ธน ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๘๘ เด็กหญิงวรรณอัปสรณ์

เพชรรัตน์ ๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๘๙

เด็กชายวรัญู ยวนเมือง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงวริศรา พงษ์เหล็ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๙๑

เด็กชายวริศร์ สุดชานัง ๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงวาสนา เปลืองทับทิม

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ปอมสุวรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงวีรุตธิมา รักจับ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงศรัณย์พร คุณดิลกประเสริฐ ๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงศรีสุดารัตน์
ภูมิธนาสิริ ๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงศรุตา วงษ์ยอด ๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงศศิวิมล สิงห์จันทร์
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๖๙๙

เด็กชายศักดิชัย

์

แก้วชะมอญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงศิรดา ชูม่วง ๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงศิรประภา แก้วใส
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๐๒

เด็กชายศิริพงษ์ มะโนธรรม ๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๐๓

เด็กชายศุภณัฐ วงศ์สวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงสรินธร รุ่งอินทร์ ๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงสลิสา เจริญสุข ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๐๖

เด็กชายสิทธิเดช เรืองวิลาศานนท์ ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๐๗

เด็กชายสิทธินันท์ เรืองวิลาศานนท์ ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๐๘

เด็กชายสิทธิพร มงคลทอง ๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๐๙

เด็กชายสิริมงคล จันทร์นาค
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๑๐

เด็กหญิงสิริรัช ภะวะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๑๑

เด็กชายสิริวิชญ์ ณ นครพนม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา แต้มมณี ๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงสุชาวลี เรืองธรรมวัฒน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ นันจรัส
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๑๕

เด็กชายสุทธีกานต์ พรมมา ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงสุพิชชา ฝายขันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงสุภานัน อรัญสุทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงสุภาพร บุญมี ๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงอนาคามี วันแพ ๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงอนาโควา - ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๒๑

เด็กชายอนาวิล ชัยชนะ ๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๒๒

เด็กชายอภิโชติ มีนาราฎร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงอัจจิมา สุขเสนา ๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงอัญชิสา รัตนคช ๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๒๕

เด็กหญิงอาทิตยา คูณพิมาย ๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงอารณีย์ โฉมสุข ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงอุนนดา สิงห์ทองวรรณ์ ๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงอุมาภรณ์ บุญเอิบ ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๒๙

เด็กชายเอกราช ยอดจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงไอลดา ขนันเยียม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๓๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เก่งธัญญกรณ์
๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงณัฐสุดา มิงพฤกษ์

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๓๓

เด็กชายธนพัฒน์ สีโนนสูง ๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๓๔

เด็กชายธีระภัทร โหลยา ๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๓๕

เด็กชายนำเพชร ม่วงเสน ๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๓๖

เด็กชายปยะวัฒน์ เรืองนาม ๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๓๗

เด็กหญิงเปมิกา งามวิชา ๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๓๘

เด็กหญิงพัณณิตา ทาเงิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๓๙

เด็กชายภัทรพล ไตรทวีพัฒน์ ๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๔๐

เด็กชายภูริเทพ ผิวดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๔๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ เพ็ชรรอด
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๔๒

เด็กชายรักษา ลุงคำ
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๔๓

เด็กชายรัชภูมิ พันธเสน ๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๔๔

เด็กหญิงวรัญญา วิเศษโวหาร ๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๔๕

เด็กชายสิทธิเดช แก้วคูณนอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงสุชานันท์ บัวคำ ๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๔๗

เด็กชายกฤตภาส ทศเจริญ ๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๔๘

เด็กชายกฤษฎา โคตรทา ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงกัญญาภัค โหสุวรรณ ๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๕๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๕๑

เด็กชายกิตติพันธ์ เทียงบางหลวง

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๕๒

เด็กชายจรัส ปูอ่อง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงเจษฎา อภิวัน ๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๕๔

เด็กชายเฉลิมชัย นิลเหล็กเพชร ๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๕๕

เด็กชายณัฐพงศ์ หนองหนอก ๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๕๖

เด็กชายธีรโชติ เผือกผิววงษ์ ๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๕๗

เด็กชายธีรวัฒน์ อุ่นกาศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงพิชญาภัค เอียมอร่าม

่

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๕๙

เด็กชายพิชาชาญ แสงเมือง ๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๖๐

เด็กชายมีชัย เวียงนนท์ ๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๖๑

เด็กชายรพีภัฒน์ จันทร์ศรี ๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงศจิกานต์ ทัพสาวิกา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๖๓

เด็กชายศวัสกร ศรีทองทรัพย์ ๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๖๔

เด็กชายเศรษฐพงศ์ สุทธา ๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงดลชนก รามสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงทิพย์อัปสร บัวคำ ๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๖๗

เด็กชายนัฐกรณ์ ฮู้คี

้

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๖๘

เด็กชายปญญากร ผลโภค
๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงปานวาด ชูเดช ๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงเปรมิกา เผือกผิววงษ์ ๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงศุภานัน เมืองนก ๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงอรไพลิน เทียงภักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๗๓

เด็กชายกฤตกวี สอนธรรม ๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๗๔

เด็กชายกฤษฎา ยินดีรส ๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๗๕

เด็กชายกฤษณะ กลันทิพย์

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๗๖

เด็กชายกันตินันท์ ศิริพร ๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๗๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาคพล ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๗๘

เด็กชายเก่งวินิจ วรรณพงษ์
๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๗๙

เด็กชายจิรกฤต จิระชนากุล ๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงจิรัชญา วรเดชประดิษฐ์ ๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๘๑

เด็กชายจิราแสง โทกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๘๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หาญทะเล ๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๘๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เฮงประสาทพร ๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๘๔

เด็กชายชโนดม ลิสันเทียะ ๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงญาณภา เรืองญาณวัฒน์ ๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงณฐมน ม่วงทอง ๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๘๗

เด็กชายณัชพงษ์ อาชววาณิชกุล ๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๘๘

เด็กชายณัฏฐชัย ไทรวัฒนาศักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๘๙

เด็กชายณัฐพงศ์ งามวงศ์สุวรรณ ๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๙๐

เด็กชายณัฐภูมิ ยานะ ๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๙๑

เด็กชายณัฐวัชต์ เอือเพิมเกียรติ

้ ่

๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ชมภูวิเศษ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๙๓

เด็กหญิงณิชกุล บัวแก้ว ๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๙๔

เด็กชายเตชิต พุ่มผกา ๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๙๕

เด็กชายทินภัทร ขินหนองจอก ๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๙๖

เด็กชายแทนคุณ ศรีสมโภชน์ ๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๙๗

เด็กชายโทมัส ฮอลล์ ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๙๘

เด็กชายธนกร จำปา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๗๙๙

เด็กชายธนกร สุขรัตน์ ๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๐๐

เด็กชายธนวรรธน์ แก่นจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๐๑

เด็กชายธนาพิพัฒน์ ศิริโสม ๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๐๒

เด็กชายธรรมปพน พุทธานุภาพ ๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงธัญจิรา ฉัตรชัยคณานันท์ ๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงธัญยชนก วงศ์ครองเขือน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๐๕

เด็กชายธันวา วงศ์สารัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๐๖

เด็กชายปกปอง สิงห์คำ ๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๐๗

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

สินวิรส ๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๐๘

เด็กชายปภากร แซ่ซือ

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๐๙

เด็กชายปรวีร์ เกษสิมลี ๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๑๐

เด็กชายปรัชญา วัฒนาวรสกุล ๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๑๑

เด็กชายปราชญ์ พลมิตร ๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๑๒

เด็กชายปณณวิชญ์ อุ่นภมรชัย ๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงปูริดา มีสุข ๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงพัชรนันท แก้วกระจ่างศรี ๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงพิชญาภา จึงรุ่งเรืองกิจ ๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๑๖

เด็กชายพิชาภพ รุ่งโรจน์นิมิตชัย ๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุวรรณพงศ์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงพีรญาณ์ วงค์เย็น
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ แปนภู ๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๒๐

เด็กชายพีรวิชญ์ โก
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๒๑

เด็กชายภัควัฒน์ อยู่คำ ๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงภีรณี แก้วแหวน ๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๒๓

เด็กชายภูเก็ต จรูญศรี ๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๒๔

เด็กชายภูมิเมธา ริมสกุล ๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๒๕

เด็กชายภูริณัฐ ทิพยวัฒน์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๒๖

เด็กชายภูริมาศ สุธีระวุฒิ ๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๒๗

เด็กหญิงภูษณิศา การุณทวยราษฎร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงภูษณิศา ศุภพงศภาวัต ๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๒๙

เด็กชายยศกร ใบศักดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๓๐

เด็กชายยุทธชวินทร์ หมอทรัพย์ ๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๓๑

เด็กชายรัชชานนท์ พาละนิตย์
๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงลภัสรดา จิรกุลธนภัทร ๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๓๓

เด็กชายวรพัทธ์ ปทมะโสภา ๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๓๔

เด็กชายวรภัทร พิพัฒน์สุริยวงศ์ ๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๓๕

เด็กชายวรศิษฎ์ วุฒิบัญชร ๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๓๖

เด็กชายวรสรณ์ วรรณวรเศรษฐ ๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๓๗

เด็กชายวาคิน ลี
๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๓๘

เด็กชายวิชญ์พล ประทุมรัตน์วัฒนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๓๙

เด็กชายวีรพันธ์ พงศ์ชัยโชค ๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญเรือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๔๑

เด็กชายศุภกร ศุภวรรณาภรณ์ ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๔๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ใจปติ ๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๔๓

เด็กชายสิริราช จันทนราช ๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๔๔

เด็กหญิงสุชัญญา แสงบุญ ๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๔๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ นิธิธนศิลป
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๔๖

เด็กชายอชิตะ ลิขิตพัฒนา ๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๔๗

เด็กชายอธิษฐ์ อิศรศักดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๔๘

เด็กชายอัครพงษ์ โชติธนาศิลป ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๔๙

เด็กชายอีสตาน เมทคาล์ฟ ๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๕๐

เด็กชายเอ็ดเวิร์ด พิลคิงตัน ๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๕๑

เด็กหญิงกฤตพร ศรีสุวรรณ ๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๕๒
เด็กชายกฤษณะพันธ์

ภักดี
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๕๓
เด็กหญิงกวิตาแพรวา

วรพิมพงษ์ ๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วรรัตน์โภคา ๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๕๕

เด็กชายกันต์ชัย วิจิตรรัตนานนท์ ๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๕๖

เด็กชายกันตพัฒน์ รามฤทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงกันยาวีร์ ชูแสง ๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ นาคาบดี ๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๕๙
เด็กหญิงกานต์ณภัทร

เชยชัยภูมิ
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงกานต์สินี เจียมใจงาม
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๖๑

เด็กชายสิรภพ เทียนทอง ๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๖๒

เด็กชายกิตติกวิญ กล้ากสิกิจ ๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๖๓

เด็กชายกิตติธร ขาวเขาอ้อ
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๖๔

เด็กชายกิตติภพ พิทักษ์ธนวิชญ์ ๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กองเกียรติวานิช
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงกุลจิรา อึงทอง

๊

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงกุลธิดา โพธิใย

์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงกุลธิดา ศิริโก ๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๖๙

เด็กชายเกริกเกียรติ จันทะอักษร ๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงเขมกร ทองดี
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๗๑

เด็กชายคณาวุฒิ นุชตเวชวงศ์ ๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๗๒

เด็กชายคุณากร ชุมพล ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๗๓

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ดิษฐเกษร ๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๗๔

เด็กชายจักรภัทร มะโนสา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงจิณณพัต ตติยะเมศฐ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๗๖

เด็กชายจิรพัฒน์ จิระชนากุล ๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๗๗

เด็กชายจิรพัฒน์ ทิพศักดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๗๘

เด็กชายจิรอังกูร ขุนวิเศษ
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงจิรัชยา สมพงษ์สวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงเจนนีเฟอร์

่

มาร์ติน
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๘๑

เด็กชายฉัตรดนัย บุญสูง ๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๘๒

เด็กชายฉัตรดนัย รัตนเรืองบวร
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงชญาดา ขาวฉำ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงชญาดา บรรณวัฒน์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงชญาภรณ์ ศรีปติวิทยานันท์
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๘๖

เด็กชายชนธัญ วงศ์ช่อฟา
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงชลิตา พรหมมา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๘๘

เด็กชายชวนากร ขจรเจนดาบ ๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงชวัลหทัย บุญเคน ๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงชัชชาภรณ์ พ่วงเจริญชัย
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๙๑

เด็กชายชัชนันท์ แสงนุภาพ ๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๙๒

เด็กชายชัชวรรฐ พงศ์ประจักษ์กุล ๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๙๓

เด็กชายชานนท์ หมัดนุรักษ์ ๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงชิญารัตน์ วิภูสิราทิพย์ ๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๙๕

เด็กชายชินภัทร เฉลิมเมือง ๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๙๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศิลาสุวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๙๗

เด็กชายชุณนเกียรติ จันทร์พงษ์แก้ว ๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงญานิศา ทับทอง
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๘๙๙

เด็กชายฐิติวัชร์ คำยันต์สิทธิเดช ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๐๐

เด็กชายณฐพงศ์ พรหมบัณฑูร
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงณฐภากร พชรกิจหรัญ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา สนเปล่งศรี ๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๐๓

เด็กชายณัฐชนน เคนเหลา ๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงณัฐณิชา พูลเพียร ๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๐๕

เด็กชายณัฐนันท์ ชูนวล
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๐๖

เด็กชายณัฐพัชร์ บางกระ ๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๐๗

เด็กชายณัฐวัชร พิริยะปรริพัฒน์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงณิชา วิลัยวรรณ์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงณิรดา สอนบุญ
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๑๐

เด็กชายดนุพัฒน์ พรหมมา ๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงทิพานัน นนทะภาพ
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงเทพธิดา คงนิม

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๑๓

เด็กชายธนกฤต ขาวคง
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๑๔

เด็กชายธนกฤต สังฆะมณี
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๑๕

เด็กชายธนพนธ์ แตงไทย ๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๑๖

เด็กชายธนพิชฌน์ จันทร์เด่นดวง
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๑๗

เด็กชายธนภัทร อินทรานุกูล ๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๑๘

เด็กหญิงธนวรรณ สิงห์กสิกรรม ๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงธนัชพร ศักดินรารักษ์

์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงธนัญญา รุ่งเรือง ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๒๑

เด็กชายธนาธิป ศิริโสม
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๒๒

เด็กชายธัชดนัย ขันติธีรธรรม ๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๒๓

เด็กหญิงธัญพร จักรชุม ๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๒๔

เด็กชายธีรวัชร ฉวีนิล
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๒๕

เด็กชายนนท์ปวิธ แห้วดี
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๒๖

เด็กชายนนทพัทธ์ สิทธิเวช
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๒๗

เด็กชายนพเก้า ศุภนิรัติศัย ๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๒๘

เด็กชายนพัฒน์ ธูปทอง ๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ จิรกิจสวัสดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงนัดตะวัน เกิดน้อย
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๓๑

เด็กหญิงนันทน์ชญา
ขันทอง ๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงนันท์นภัส พรหมมาพันธุ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๓๓

เด็กชายนันทนัช วัฒนโภคินกุล ๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๓๔

เด็กชายนิธิศ ชาวนาเจริญ ๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๓๕

เด็กชายบรรชร ศรีแสงรัตน์ ๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๓๖

เด็กหญิงปพิชญา ปรีชาชน ๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๓๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ คนลำ ๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ ฮวดใช้
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๓๙

เด็กชายปรีชา เมืองเกษม ๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๔๐

เด็กชายปรีดา ศิริโฆษิตยางกูร ๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงปวภรณ์ มณีโชติ ๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๔๒

เด็กชายปญญพัชญ์ ปญญา ๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงปณฑิตา ค้าคล่อง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๔๔

เด็กชายปณณวัฒน์ สุริยา ๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๔๕

เด็กชายปณณวิชญ์ ศิริกมล
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๔๖

เด็กชายปาณัท รอดเจริญ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงปาลิดา หมู่สะแก
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๔๘

เด็กชายปยะวัฒน์ ความคุ้นเคย ๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงปุณณดา เวียนงาม
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๕๐

เด็กชายปุณยาธร แสงอากาศ ๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงไปรยา กระแสร์ชล ๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๕๒

เด็กชายพงศกร พรมสุวรรณ์ ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๕๓

เด็กชายพชร ยีสุ่นเทศ

่

๑๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงพชรวรรณ ตุลาภรณ์ ๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๕๕

เด็กชายพพรร สีสรรพ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๕๖

เด็กชายพศิน พิทักษ์วาป ๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๕๗

เด็กชายพศิษฐ์ คำลือ ๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เดชมัด ๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงพิชญดา ทองเชือ

้

๒๔/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงพิพรรษพร แก้วขาว
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงพิมดาว ไชยจางวาง ๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ศรีกรณ์ ๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๖๓

เด็กชายพิรชัช อำนวยชัยชนะ ๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๖๔

เด็กชายพิสิษฐ์
อิศรางกูร ณ อยุธยา ๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงแพรพลอย ฟุงฟู ๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงภคมน ภิญโญชีพ
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงภครนรรท์ เอียมภูงา

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๖๘
เด็กหญิงภาพิชมนทน์

วุฒิ
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๖๙
เด็กหญิงภาพิชมนทน์

อธินาถรัตนพงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๗๐

เด็กชายภาสพงศ์ ชัยสุริยะพันธ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๗๑

เด็กชายภูมิกวินท์ บุพโต ๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงภูริชญา อักกะโชติกุล
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๗๓

เด็กชายภูริวัจน์ สกุลเรืองศรี
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๗๔

เด็กชายภูวดล จันทร์อิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๗๕

เด็กชายภูษิต ศรีดาวงษ์ ๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงมนต์นภา นิมสุข

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๗๗

เด็กชายมนตรี ชุง ๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๗๘

เด็กชายมุขพล กลมกล่อม ๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงมุทิตา ทองอู๋ ๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๘๐

เด็กชายเมธิชัย ไพรพิบูลยกิจ ๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงเมริกา ยอดแสง ๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๘๒

เด็กชายยศรัณย์ ไพรวัลย์
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๘๓

เด็กชายยิงคุณ

่

แสนนรินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๘๔

เด็กชายยุทธณะ ประชุมพรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๘๕

เด็กชายยูอุตะ ยามาดะ ๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงรชาดา ศรีสุพรรณ ๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๘๗

เด็กชายรณกฤต อุดมชารี
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๘๘

เด็กชายรัฐณภัทร์ สุภาพ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๘๙

เด็กชายวรปรัชญ์ ไกรกิตติภูมิ ๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงวรัญญา ศรีแจ่ม ๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงวริศรา วันเต็ม
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงวาเลนไทน์ รัตนโชติบัณฑิต
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงวิจิตรา ศรีประสงค์ ๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงวิชญมาส ด่านกุล ๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๙๕

เด็กชายวินทร์ สถิตย์เกียรติสกุล ๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๙๖

เด็กชายวีระภัทร์ สุบรรณา ๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๙๗

เด็กชายศรวัสย์ เดชาพิพัฒน์กุล
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๙๘

เด็กชายศักดิโชติ เทียงอยู่

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๔๙๙๙

เด็กชายศักรินทร์ บุญญารักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงศิรกัลยา สุวรรณธาดา ๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงศิรดา คำมินทร์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๐๒

เด็กชายศิรวิทย์ ดีสม ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๐๓

เด็กชายศุภณัฏฐ์ ศรีแผ้ว
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงศุภิกา กวีวัจน์
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๐๕

เด็กชายสมัชญ์ สากลปญญา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๐๖

เด็กชายสันติสุธี

์

ลิมประเสริฐ

้

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๐๗

เด็กชายสิทธิสิริ เติมพรมราช
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๐๘

เด็กชายสิรภพ สมใจ
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๐๙

เด็กหญิงสุพิชชา ศรีคำ ๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อัตตะสาระ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๑๑

เด็กชายสุวโรจน์ นาคประพันธ์ ๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๑๒

เด็กชายอคิรา นุ้ยบุตร
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงอชิรญา โชคถาวรศิริ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๑๔
เด็กชายอนันทพัฒน์

จรูญศรี
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๑๕

เด็กชายอภิวิชญ์ พานิชกูล
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๑๖

เด็กหญิงอภิสยา ทองสมัคร ๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงอรณัฐฌา จงเพียร
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๑๘

เด็กชายอัครเดช พงศ์โภชน์
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงอังศุมาลิน กลำคำ
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๒๐

เด็กหญิงอัจจิมา ด้วงฝงเหนือ ๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงอัชชปา เหมทานนท์
๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงกชพร ดาศรี
๒๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงกชมน หม่า
๑๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๒๔

เด็กหญิงกมลวรรณ หมืนหาญ

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๒๕

เด็กชายกรวิชญ์ ลอดทะพร ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๒๖

เด็กชายกฤชณัท ปาทองเย็น
๒๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๒๗

เด็กชายกฤชพัชร แสนโสดา ๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๒๘

เด็กชายกฤตนัน อนุเวชศิริเกียรติ
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๒๙

เด็กชายกฤตภาส สระทองขม
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๓๐

เด็กชายกฤตยศ วรรณวงศ์ ๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๓๑

เด็กชายกฤติกร ศรีพุทธากุล
๒๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๓๒

เด็กชายกฤษฎิ

์

สุทธิวงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๓๓

เด็กหญิงกวินทิพย์ จันทร์พงษ์แก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๓๔

เด็กชายก้องภพ บุญเติม
๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๓๕

เด็กชายคณวัฒน์ นุ่มโต ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๓๖
เด็กชายกัญจน์ธนทัต

กวางทอง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เขียวนวน ๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงกัญญาภัค รัทธิวรรณ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๓๙

เด็กชายกัณวัฒน์ พูนเกษม ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๔๐

เด็กชายกันณพงศ์ สร้อยสายอุบล
๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๔๑

เด็กชายกันต์ฐภูมิ ชาววัง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๔๒

เด็กชายกันตพัฒน์ วรรณเพ็ญสกุล ๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๔๓

เด็กชายกันติทัต คล้ายนิล
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงกานต์ธีรา ดวงใจ ๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๔๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา

ชวรัตน์เจริญกิจ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๔๖

เด็กชายกิจพนัสถ์ อัครชัยวารี ๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๔๗

เด็กชายกิตติคม ชนะกิตติเดชา ๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๔๘

เด็กชายกิตติเดช สกุลโพน
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๔๙

เด็กชายกิตติภพ อัครผล
๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๕๐

เด็กหญิงกุลภรณ์ รัตนจรัสโรจน์
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๕๑

เด็กหญิงกุลิสรา สีสด
๑๓/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๕๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ก้านเพชร
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงเกวลิน โรจเอกวรกุล
๑๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงเกียรติสุดา ศรีเนตร
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๕๕

เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ เผือกนำผล
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๕๖

เด็กชายจักรีวุฒิ พุทธรักษา
๑๕/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงจารุพิชญา จีนทอง ๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๕๘

เด็กชายจิณณะ รุ่งศรีศรัณย์
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๕๙

เด็กหญิงจิดาภา ยอดมณีวงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๖๐

เด็กหญิงจินดามณี คุ้มวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๖๑

เด็กหญิงจินต์จุฑา เจาวัฒนา
๒๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๖๒

เด็กชายจิรกิตติ

์

อัครพิพัฒน์กุล ๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๖๓

เด็กชายจิรพงศ์ มาสุข
๑๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๖๔

เด็กหญิงจิรภิญญา ดำสุข
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๖๕

เด็กชายจิรวัฒน์ เจริญรุจิทวีชัย
๑๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๖๖

เด็กหญิงจิรัชยา ราหุละ
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๖๗

เด็กหญิงฉัตรสุดา พัฒนศิริ ๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๖๘

เด็กชายชนธร หรือเจริญ
๑๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ คุณธรรม
๑๗/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๗๐

เด็กหญิงชนัญชิดา ชาววังฆ้อง ๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๗๑

เด็กหญิงชนาภา บัวคำ ๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงชนิตา สุวรรณหลิม

่

๑๗/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงชมชนก ตุลาพิทักษ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๗๔

เด็กชายชยกร เพชรรักษ์ ๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๗๕

เด็กชายชยุตพง อินต๊ะภูมิ
๑๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงชลนภัส วรธรณ์พิทักษ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๗๗

เด็กชายชวภณ สระสรง ๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๗๘

เด็กชายชวัลวิทย์ สิงห์ศักดา
๒๔/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงชัญญานุช จำปาเฟอง
๒๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๘๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหมวงศ์มณีกุล ๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๘๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อรุณรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงโชติกา เกือกูล

้

๑๓/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงญาณิศา รวมทรัพย์
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงญาณิศา อรรถพิมล
๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงญาณี หลิน
๑๑/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๘๖

เด็กชายฐวัฒน์ เตียววุฒิไกร
๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงฐิติมา โกยทอง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๘๘

เด็กชายณกฤษฏ์ สมารังคสุต
๑๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๘๙

เด็กชายณฐกร ผ่องสำฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๙๐

เด็กชายณฐกร สายหยุด
๒๗/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๙๑

เด็กชายณฐนน เทียงเจริญ

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๙๒

เด็กชายณฐนนท์ โนนสินธุ์ ๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงณฐมน นิลสนธิ
๑๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงณฐา กุลศิรโชติ
๑๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงณพัชญา เอือสุกิจวัฒนา

้

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๙๖

เด็กชายณภัทร ภัครพาณิชย์ ๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงณลภัส ภาวนาเจริญ ๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๙๘
เด็กหญิงณัจสิยากรณ์

ปยธรรมสถิต
๑๙/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงณัฎฐกมล อาจหาญ ๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๐๐

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

โพธิแก้ว

์

๑๙/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทร์สุวอ
๒๕/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๐๒

เด็กชายณัฏฐเณศ ผลตระกูล ๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๐๓

เด็กชายณัฏฐพัชร ศักดิสิทธิ

์ ์

๒๙/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๐๔

เด็กชายณัฐชนน นบนอบ ๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๐๕

เด็กชายณัฐชนนท์ สุดรอด
๒๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๐๖

เด็กชายณัฐชนันท์ สุดรอด
๒๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๐๗

เด็กชายณัฐดนัย รสจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๐๘

เด็กชายณัฐดนัย แลดี
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๐๙

เด็กชายณัฐดนัย สุมานัส ๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๑๐

เด็กชายณัฐธนา ไซโต
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ปกปอง
๒๖/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๑๒

เด็กชายณัฐภัทร แสนสุนนท์
๑๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงณัฐรินทร์ กลันสุธน

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๑๔

เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญทรัพย์ ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงณัฐวิภา กัลยาเลิศ
๑๓/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงดรัลพร ตรีทอง
๒๙/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงดิษย์ลดา ปาณะดิษ
๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๑๘

เด็กชายต้นกล้า ศิลา
๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๑๙

เด็กชายเตชิต บัวบางดิง ๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๒๐

เด็กชายเตชินท์ วิรบัณฑิต
๑๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงทักษิณา เทียนสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงทักษิณี เทียนสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงทัตพิชา วามนตรี
๑๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๒๔

เด็กชายทัศกร ชาริดา ๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๒๕

เด็กชายแทนคุณ จารุพิมล
๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงธณัญฑิฏา มะกา
๒๑/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๒๗

เด็กชายธนกฤต สุมังค์
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๒๘

เด็กชายธนชัย ทองศิริ
๒๖/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๒๙

เด็กชายธนณ์เทพ จันทวี
๒๘/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๓๐

เด็กชายธนดล พฤกษอาภรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๓๑

เด็กชายธนดล พุ่มโพธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๓๒

เด็กชายธนบดี ทวีปวรากุล ๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงธนภัทร เดชพงษ์ ๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๓๔

เด็กชายธนสิน รัตนไพจิตต์
๑๖/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงธนัญชนก กันกลาง

้

๐๘/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงธนัญชนก พรหมมานนท์ชัย ๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๓๗

เด็กชายธนาคิม นิมนวล

่

๓๑/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๓๘

เด็กหญิงธนิตา วานิชพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๓๙

เด็กชายธฤต แกรีพิสซเซอร์ ๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๔๐

เด็กหญิงธฤษวรรณ พรหมเสน
๑๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๔๑

เด็กชายธฤษวิณ เพ็ชรผ่อง
๒๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เครือทองศรี
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๔๓

เด็กหญิงธัญจิรา ตรัยไชยาพร
๒๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๔๔

เด็กชายธัญธีร์ จินดามาตย์
๒๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงธัญวลัย เชยล้อมขำ
๒๗/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๔๖

เด็กชายธิติวุฒิ พละแสน ๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๔๗
เด็กหญิงธิธารารินทร์

ชินวงศ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๔๘

เด็กชายธีทัต เมฆาสุวรรณดำรง
๑๗/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๔๙

เด็กชายธีรเดช ใช้เหตุผล
๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๕๐

เด็กชายธีรพันธุ์ ถาวรรักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๕๑

เด็กชายธีรภัทร แววแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงนพรัตน์ ศุภนิรัติศัย
๑๗/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๕๓

เด็กชายนพวิทย์ บุญมี
๑๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๕๔

เด็กชายนภัทรกร ริบรวมทรัพย์
๑๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๕๕

เด็กชายนภัสรพี มาทอง
๑๔/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๕๖

เด็กชายนโม ผ่องศรีสุข ๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๕๗

เด็กชายนรบดี อินทร์กำ
๑๔/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๕๘

เด็กชายนรภัทร สาธิตภาณุวัฒน์
๒๓/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๕๙

เด็กหญิงนรีกานต์ เรืองสุรเกียรติ ๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงนัชชา ยลธรรธรรม
๒๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงนันท์นภัส นาคลดา ๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนบ้านกรวย ๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงนันทพัทธ์ รัตนวิชาโรจน์
๑๘/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงนันท์มนัส เล้าสมบูรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๖๕

เด็กชายบุญพิทักษ์ เยียงการุญ

่

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงเบ็ญญาภา อุตส่าห์ ๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๖๗

เด็กชายปฐวี สุขสมศรี
๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงปณิธี รืนภาคพจน์

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๖๙

เด็กชายปภังกร สุ่มสมิง
๒๗/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๗๐

เด็กชายปรวิทย์ สามัคคีก่อสกุล
๑๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงประภาวัลย์
พันธ์ศรีชนะ ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๗๒

เด็กชายประวันวิทย์ แก้วหนองเสม็ด
๒๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงปริญาภัทร วงษ์สมศรี
๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงปริยากร ถาวร ๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๗๕

เด็กชายปวรปรัชญ์ เตชะกิตติโรจน์ ๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๗๖

เด็กหญิงปวริศา แจ่มโสภณ
๒๓/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงปวีณ์ลดา อินทรานุรักษ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๗๘

เด็กชายปองคุณ ฟุงมงคลเสถียร
๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๗๙

เด็กชายปงกรณ์ จันทร์แจ่มหล้า ๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงปณพร ขันถม ๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงปาลิดา มรรคลานนท์
๑๗/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๘๒

เด็กหญิงปยะพอน อินสีเชียงใหม่
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๘๓

เด็กชายแผ่นดิน ผาดไธสง
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๘๔

เด็กชายพงศกร ผิวจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๘๕

เด็กชายพงศภัค อัครนวภูมิ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๘๖

เด็กชายพชรพล จูโต
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงพรรษวดี ปรุงประทิน ๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๘๘

เด็กชายพลกฤต บุญส่งสมนุกูล
๒๔/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๘๙

เด็กชายพัชร จันทร์สุขศรี ๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๙๐
เด็กชายพัฒนเศรษฐ์

พิมพ์มหา ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ วุฒิศรวิโรจน์
๒๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงพิชญากร กัลยานุกิจ
๒๑/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๙๓

เด็กชายพิธาน หนูหมืน

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๙๔

เด็กชายพิธิพัฒน์ แก้วประสงค์ ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อระวีพร ๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา สารีพิมพ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ยิมเรือน

้

๑๘/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์
ชุนหะจินดา

๒๘/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงพีรดา ทองดี ๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๐๐

เด็กชายพุฒิรัตน์ รัตนรุ่งกิจ
๒๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงเพชรลดา พูลทวี
๒๓/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สินพูล
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงแพรชมพู อยู่คำ
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๐๔

เด็กหญิงฟนเล สุวันดี

้

๒๙/๐๖/๒๕๕๒
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงภคภัทร ดวงพุมเมศ
๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงภคมน นีลธนากุล ๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๐๗
เด็กหญิงภวิภาวรณัน

ธรรมธร
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงภัคจิรา ภูวนานุวัฒน์ ๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงภัคจิรา ลิมปมาลัยพร
๑๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงภัทธิรา ทรงประดิษฐ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงภัทรวดี ประสานสุข
๒๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เปาทอง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงภาพิชนันท์ จันทร์เรือง ๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๑๔

เด็กชายภีมปกรณ์ เริมดำรงศักดิ

่ ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๑๕

เด็กชายภูวสิษฏ์ เคียงแก้ว ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ นาถีม ๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงมุกรินศ์ พืชนะ ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๑๘

เด็กหญิงเมธาวี แก้วลาย
๑๗/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๑๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ควงขุนทด
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๒๐

เด็กชายยศ ยศสมบัติ
๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๒๑

เด็กชายยศพนธ์ บุญช่วยเมตตา
๒๒/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงรดากานต์ แสงสว่าง ๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงรติรัตน์ พงษ์ประเสริฐสุข
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงรมิดา วิศวพรสุนทร ๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๒๕

เด็กหญิงรมิตา ฤกษ์วงศ์งาม ๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๒๖

เด็กหญิงรสกร อ้วนออ
๒๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๒๗

เด็กหญิงรัญญาเรศ สุสิฬา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๒๘

เด็กชายรัฐภัสร์ พุ่มโพธิทอง

์

๑๖/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงรัฐรดา สุริยภักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๕๒
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงลภัสรดา ศรีศุโมโร
๒๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ แจ้งดี
๒๕/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๓๒

เด็กชายวรปรัชญ์ วิทยาวิศาล
๒๕/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงวรรธนพร โยวะมุด
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงวรรัตน์ ทองเข้ม
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงวรวลัญช์ เหลืองปฐมชัย
๒๔/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงวริยา จันทร์พิพัฒน์ ๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงวรีวรรณ มูลปอม
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงวศินี แซ่เซียว
๑๗/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๓๙

เด็กชายวัชรเกียรติ เกิดมี ๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๔๐

เด็กชายวัชรัศนิ

์

ช้างปน
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๔๑

เด็กหญิงวัลนภัส สังขพงศ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงวิชชาวดี ชูเพชรพงษ์ ๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๔๓

เด็กชายวิทยา บาลี ๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงวิภาดา สมประสงค์ ๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๔๕

เด็กชายวิภู คล้ายโฉม
๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงวิมุตติยา สัตยาคุณ
๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงวิรัญชดา อรรถกิจไพศาล ๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงวิรัมภา พงษ์เตรียง ๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงวิลาสินี บุญมงคลกุล ๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๕๐

เด็กชายวิวิศน์ สุริยเรืองศิริ
๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๕๑

เด็กชายศูภกร เกิดพิทักษ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๕๒

เด็กชายวีรภัสร์ จงเลิศฐิติ
๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๕๓

เด็กชายวีรวิชญ์ อธินาถรัตนพงศ์ ๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๕๔

เด็กชายวีรากร วิทยานรากุล
๐๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๕๕

เด็กชายศรวัณ ศักดิศศิธร

์

๒๔/๐๙/๒๕๕๒
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๕๖

เด็กชายศรัณยพงศ์ จรัสบุษราคัม ๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ชาญประโคน ๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงศศิชา สกลาภรณ์ ๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงศิรประภา วิสุทธิมรรค
๑๗/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๖๐

เด็กชายศิริพงศ์ ดลสุข
๑๑/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ สงวนศักดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๖๒

เด็กชายศิลาดล คงธันร์
๑๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๖๓

เด็กชายศุภณัฏฐ์ อุทิศ
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๖๔

เด็กชายศุภฤกษ์ อินทร์งาม ๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๖๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เสริฐศิริกุล
๒๖/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงศุภัสรา ชินรัตนคุณ ๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เปล่งผึง

่

๐๗/๑๑/๒๕๕๒
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงสรชา ไกรไทยศรี
๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๖๙

เด็กชายสรวิชญ์ วงษ์ฉิม
๑๘/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๗๐

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีคำดอกแค
๒๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงสโรชิณี ภูทำนอง
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๗๒

เด็กชายสัจจา ทรงโฉม ๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๗๓

เด็กชายสิรวัชญ์ เกตุแก้ว
๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงสิริกร รักธง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงสิรินทรา อาชววาณิชกุล ๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงสุทธญาน์ เชยโต
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๗๗

เด็กหญิงสุทธิกมล สัตย์ธรรม
๑๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงสุพิชญา มุ่งคุณ
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๗๙

เด็กชายหวุนเจีย จาง ๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๘๐

เด็กหญิงอชิรญา ธีรวิโรจน์ ๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงอชิรญา วงษ์สาคร
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงอชิรญา เสนารักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๘๓

เด็กชายอชิระ จันทะฤทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๘๔

เด็กชายอดิศร สุภนิกร
๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๘๕

เด็กชายอติวิชญ์ เศรษฐธนารักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๘๖

เด็กชายอนณ อินสว่าง ๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงอนันตดา วิโรจน์จิระพัฒน์
๒๙/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๘๘

เด็กชายอนันต์ยศ พูลพุฒ
๒๒/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๘๙

เด็กหญิงอนันตา บุญเปยม ๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงอนันตา ฤทธิลอย

์

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงอภัศฎา เสือบัว
๒๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงอภิชญา คำแก่น
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงอภิชญา สารกุล
๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงอภิญญา วงศ์ศรีสุนทร
๑๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ เพ็ญจมุข
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๙๖

เด็กชายอภิรักษ์ ยศสมบัติ
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงอภิสรา รมยสมิทธิ
๑๘/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงอรพรรณ หล้าสิงห์
๓๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงอรวีย์ ทรัพย์วิไล
๒๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงชลัยรัตน์ ไอศุริยกรเทพ
๑๗/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงอัญย์ชลิกา ดำรงวรพิพัฒน์
๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงอัยพัสส์ กีรติมหาตม์ ๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๐๓

เด็กชายอาชวิน ลี
๑๘/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงอินทิมา สลีอ่อน
๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงอิสรีย์ สธนเสาวภาคย์
๑๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๐๖

เด็กหญิงไอโกะ อายาเบ้ ๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๐๗

เด็กชายไอยรากรณ์ จันทรังษี ๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงไอรินลดา มันคงดี

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนโชคชัยรังสิต วัดจันทรสุข  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงกชกร วรสิงห์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงกมลฉัตร แช่มเสือ
๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงกรกนก แสงฉาย
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๑๒
เด็กหญิงกรรณิการณ์

ชะโลธร
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กล่อมเจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงกันยดา เบียทอง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงกัลยา ทองอยู่สุข ๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๑๖

เด็กหญิงกาญจนา เถือนบุญ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๑๗

เด็กชายกิตติธัช วิริยะ ๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๑๘

เด็กชายกิตตินันท์ ดาวสวย ๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๑๙

เด็กชายกิตติภพ กล่อมเจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๒๐

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ขาวไพบูลย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ประภัย ๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๒๒

เด็กชายจีระวัฒน์ พลอยทับทิม ๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงชนกวนันท์ วิชัยกูล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงชนันธร ศงสนันทน์ ๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๒๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ยิงปรางค์

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๒๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ จรุงกัณฑ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๒๗

เด็กชายฐิติสรณ์ ลาดมี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองปาน ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๒๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ปนลำพอง ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงณัฐริกา ศิริคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๓๑

เด็กชายดัสกร ดุลบดี ๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๓๒

เด็กหญิงดาราณี วันมะณี ๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๓๓

เด็กชายธนธรณ์ สีหอม ๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๓๔

เด็กชายธนพร มงคลชัย ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงธนัลกร ศรีชืน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๓๖

เด็กหญิงธนาภา กระขาว
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๓๗

เด็กชายธันวา แสงหิรัญ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๓๘

เด็กชายนพดล พงษ์เจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๓๙

เด็กหญิงนริศรา ลายสลด ๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๔๐

เด็กชายนฤดล เฟองสกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๔๑

เด็กหญิงนฤมล แสงอรุณ ๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๔๒

เด็กชายนัทธพงศ์ อ่วมกลิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๔๓

เด็กชายนันทพล คำสร้าง ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๔๔

เด็กหญิงนาตารี แซ่อัง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๔๕

เด็กชายบรรณสิทธิ

์

ม่วงศิลปชัย
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงบุญยาพร มังผล

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๔๗

เด็กชายปณชัย บุญสิมมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงปณิตา มูลศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๔๙

เด็กชายประวิทย์ คงเจริญ ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๕๐

เด็กชายปรัชญา ต่ายสุวรรณ์ ๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๕๑

เด็กหญิงปาลิตา ภูกองชนะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงปุณิกา มูลศรี ๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๕๓

เด็กหญิงปูริดา จันทรมาก
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงพณิดา สุพรรณนิล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๕๕

เด็กหญิงพรพรรณ พึงไพฑูรย์

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ประจงจัด
๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงพิไลวรรณ จันทร์สุข ๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๕๘

เด็กชายภัคพล บุตรดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๕๙

เด็กหญิงภัสสร ใต้ชมภู
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๖๐

เด็กชายภานุรุจ ต่ายสุวรรณ์
๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ กรรเจียก ๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงมลิตา ฐานะอิสสระ ๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๖๓

เด็กชายยศพล ม่วงน้อยเจริญ ๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๖๔

เด็กชายยศพันธ์ ภิรมย์พร ๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๖๕

เด็กชายรติพงษ์ ทองผ่อง ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงรัชนีกร คุณวงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๖๗

เด็กหญิงรัชนีกร นกพึง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๖๘

เด็กชายรัตนชัย สีคร้าม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๖๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ แว่นแก้ว ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๗๐

เด็กชายฤกษ์ดี ชวรางพงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงลลิตภัทร พูลผล ๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๗๒

เด็กหญิงลัดดา บุญแฟง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงวนิดา เพ็ชรนิล
๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๗๔

เด็กชายวรพงศ์ ขวัญเมฆ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงวรรณกร ยอดยิง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๗๖

เด็กหญิงวรรณภา โพธิน้อย

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๗๗

เด็กหญิงวรรณา อาจกล้า
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๗๘

เด็กชายวัชระ ภิรมกิจ ๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๗๙

เด็กชายศิรพัฒน์ แก้วไพฑูรย์ ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๘๐

เด็กชายศิรภัทร เลิศทรัพย์ทวีบุญ ๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๘๑

เด็กชายศิวพล เสือเอ๋ง ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๘๒

เด็กชายศุภกิจ สายแวว
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๘๓

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทะคัด ๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๘๔

เด็กชายส่งศักดิ

์

แย้มในสิทธิ ๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงสมฤทัย กุลสุวรรณ ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๘๖

เด็กชายสรพล สืบญาติ
๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงสิริกร กำศิริ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๘๘

เด็กชายสิริมงคล กิจเจา
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงสุฐิตา โทนสุวรรณ์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงสุนิษา ฉัตรทัน ๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงสุนิสา แสงรัตน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงสุพรรษา กุ่มเพ็ชร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๙๓

เด็กหญิงอนันตญา ไชยเรืองโรจน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๙๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ศิริบุตรวงษ์
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๙๕

เด็กชายอภิชาต แก้วกันจูม ๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๙๖

เด็กหญิงอภิรญา แซ่ตัง

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๙๗

เด็กหญิงอมิตา ศรีจันทร์ ๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงอาทิมา ทองเพ็ง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๓๙๙

เด็กชายอิทธิพล อินทรกง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงกชกร ศรีแสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๐๑

เด็กชายกิตติภูมิ พุฒสุข ๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงเขมจิรา แข็งขัน ๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๐๓

เด็กชายเขมินท์ ช่างพิมพ์ ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงจีรนันท์ สารสิทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๐๕

เด็กชายธนโชติ นับประสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๐๖

เด็กชายธนวินท์ สาสาย ๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๐๗

เด็กชายธัชชัย ดำศรี ๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงนภาพร รวงผึง

้

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๐๙

เด็กหญิงปาณิสรา สุขมานพ ๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๑๐

เด็กชายพงศกร หมืนจำนงค์

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๑๑

เด็กชายพรชัย เต็มพร้อม ๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๑๒

เด็กหญิงยิหวา ศรีสุบัว ๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๑๓

เด็กชายรชฏ ผลเจริญ ๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๑๔

เด็กชายรพีภัทร อยู่เบียว

้

๒๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงรัตติยา มหาเวก ๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๑๖

เด็กชายวรนัย เจริญสุข ๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงวรรณภา วันประเสริฐ ๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงวิภาดา พรมนิมิตร ๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงสุทัตตา เทพประสิทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงสุภาวดี เนียมบัณฑิต ๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๒๑

เด็กชายอนันต์ทวีป ยลศิริธรรม ๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระบัว วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๒๒

เด็กชายชินวัตร ยิมแย้ม

้

๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงณิชา แจ่มเทียงตรง

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๒๔

เด็กชายธันวา โสมดี
๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงพีชญา สถิตย์เวียงทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๒๖

เด็กชายสมหวัง จันทวลี ๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงกระแต อินอำ ๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๒๘

เด็กชายชนะพล มณฑา ๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงฐิติมา เงางาม ๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๓๐

เด็กชายณัทณพงศ์ พันธ์จันทร์แม้น
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๓๑

เด็กชายธาวิน แจ้งภัย ๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์แดง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๓๓

เด็กชายธีรวัฒน์ สาเกทอง ๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงเบญจพร ยะรังวงษ์ ๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๓๕

เด็กชายพลพล เจริญผล
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๓๖

เด็กชายยุทธกิตติ

์

ปติสานต์ ๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงอรวรรณ บุญเรือง ๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ พลทอง
๑๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๓๙

เด็กชายกรวิชญ์ ไชยเสนา
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๔๐

เด็กชายกวีวัฒน์ มาดี
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๔๑

เด็กชายกษิดิศ ภู่เทศ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๔๒

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ บุญเพ็ชร ๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๔๓

เด็กชายการัณยภาส
ทองคำ

๑๑/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ กาหลง
๓๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๔๕

เด็กชายไกรวิชญ์ บัณฑิต
๑๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงขนิษฐา เนืองสาย

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๔๗

เด็กชายคณิศร ถาวรรัตน์ ๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงจรรยพร สอนปญญา
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๔๙

เด็กชายจิรพัฒน์ กุตเสนา
๑๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๕๐

เด็กชายจิรายุทร ขวัญสุข
๑๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๕๑

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์
แสวงหา ๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงณฐกานต์ แซ่หลิน ๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๕๓

เด็กชายณรงค์กร แดงโชติ ๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๕๔

เด็กหญิงณัฐชนน ทองคำ
๑๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๕๕

เด็กหญิงณัฐธิดา เพ็งสุข
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๕๖

เด็กชายณัฐนันท์ ผลสว่าง ๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๕๗

เด็กหญิงตวงพร เสืองามเอียม

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงทิพวรรณ เรือนคำ
๒๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๕๙

เด็กชายธนพัฒน์ สร้อยสอิง

้

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๖๐

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ฤทธิรัมย์

์

๒๙/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงธันยธรณ์ นพพาลี ๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงธาดารัตน์ ทองม้วน
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ โหยหวน ๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๖๔

เด็กชายบารมี วิญญารัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๖๕
เด็กหญิงประกายมุก

อ่อนอึง

่

๑๗/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงประภาสิริ คำเปรม ๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ช้างงาดี
๒๙/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงปุณยนุช ชืนคำ

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๖๙

เด็กชายเปรมภาพ หน่องพงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงพรนิศา ฉำเสาวรส
๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงพิชชาธร ศรีแก้ว
๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๗๒

เด็กชายพิพัฒน์ กลินพันธุ์

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงเพชรัตน์ กล่อมวิญญา
๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๗๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นาสมพืช ๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๗๕

เด็กหญิงภัทรวดี อุ่นขำ
๑๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๗๖

เด็กหญิงภิญญดา ตะวันเทียง

่

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๗๗

เด็กชายมงคล แสงจันทร์รุ่ง ๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๗๘

เด็กชายรัตนชาติ เณรศิริ ๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๗๙

เด็กหญิงลักษิกา เครือพงษ์ศักดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงวรรณรดา ภิรมย์จันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ราชปรากฎ
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๘๒

เด็กหญิงวันวิสา วงค์ปน
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๘๓

เด็กชายศิลาชัย ชัยชนะ ๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๘๔

เด็กชายสราวุทธิ

์

เรืองวงศ์ ๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๘๕

เด็กชายสิทธิกร สุขเปยม
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงสิริอร ยศมัญกิจ
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงสุชาดา เอียมอนงค์

่

๑๕/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๘๘

เด็กชายสุธินันท์ ชนชังยา

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๘๙

เด็กชายสุภัทร เกตุราม
๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๙๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

นกพึง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นาคสูงเนิน ๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงอชิตะ มูลโชติ
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๙๓

เด็กหญิงอนัญจพร เกสรธรรม
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงอภิญญา ช่างเพชร์ผล
๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นงภา
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๙๖

เด็กหญิงอัญชลี ราชปรากฎ
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงอารยา สวยดี ๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๙๘

เด็กชายอาริยะ เคหาวัฒน์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบึงบา วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๔๙๙

เด็กชายศิลาวุธ ไกรยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๐๐

เด็กชายอภิเชษฐ์ ผงสุข
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมอำพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์ไพศรี
๑๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๐๓

เด็กชายพิทักษ์ หล่าหมืน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแสงมณี วัดแสงมณี  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงกัญตยา เผือกกันสี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงเกศกนก แสวงผล ๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๐๖

เด็กชายธนโชติ สงวนพรรค ๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๐๗

เด็กชายธนวิชญ์ มโนสุขุมนนท์ ๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๐๘

เด็กชายบัณฑิต พูลปน ๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๐๙

เด็กหญิงปาริฉัตร บุญร้าย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๑๐

เด็กหญิงปุญญิกา เอือกนกพันธ์

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงพิยดา จันทร์รุ่งเรือง ๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๑๒

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ จันทร์รุ่งแสง ๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๑๓

เด็กชายสิรภัทร ลีฟก ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๑๔

เด็กชายอาณัติ พันธุ์กล้า ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๑๕

เด็กชายอำนาจ บุญคำ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงกนกรดา ลำใย
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ธรรมซุย
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงจิรัชญา รืนชล

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงพิชญานันท์
พวงมาลัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๒๐

เด็กชายสุขุม ชูธรรม ๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๒๑

เด็กหญิงอินทุกร พวงมาลัย ๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๒๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์

วงษ์นวม
๒๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๒๓

เด็กชายปยวัฒน์ หร่อยดา ๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๒๔

เด็กหญิงสุมารี ว่องสุมารี ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจริญบุญ วัดเจริญบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๒๕

นางสาวช่อทิพย์ ศรีทองทิม ๐๙/๐๓/๒๕๑๙ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยิมแย้ม

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๒๗

นางสาวเล็ก หอมจิตร์ ๐๒/๐๓/๒๕๑๐ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๒๘

เด็กชายนัฐวุฒิ พึงสมยา

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงสุภาวดี หน่องพงษ์ ๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๓๐

เด็กชายอานันต์ เพ็งอ่อน
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๓๑

เด็กชายธีรเมธ อรุณสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงสร้อยสุดา ปนทอง ๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงสุธิตา พานทอง ๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๓๔

เด็กชายจักรพงษ์ กำเหนิดจารี ๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ อัมฤทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงจานิกรณ์ เจริญตา ๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงปทุมรัตน์ กุมภาพันธ์ ๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงริน นรัน ๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงสุชาดา ศรีทอง
๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๔๐

เด็กหญิงอรุณศิริ อินทร์ศิริ
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๔๑

เด็กชายภัทรพล ท้วมธรรม ๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๔๒

เด็กชายไกรสร โคกโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๔๓

เด็กชายจักรินทร์ เรืองศรี ๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๔๔

เด็กชายจักรี มหาเวก ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงฐิตินันทน์ ติงดา

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงณัฐพร กลำประเสริฐ ๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๔๗

เด็กชายธนวินท์ ชาลีพล ๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๔๘

เด็กชายนราวิชญ์ จงสวัสดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๔๙

เด็กชายนิติพล ทองคำ ๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๕๐

เด็กชายสรวิชญ์ มหาเวก
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๕๑

เด็กชายอากร้า ดวงสาพล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๕๒

เด็กชายกิตติกร กลีบคำ ๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๕๓

เด็กชายธนโชติ คล้อยเอียม

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๕๔

เด็กหญิงพิชญา ยืนยง ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๕๕

เด็กชายภานุพล ทองคำ ๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๕๖

เด็กชายคุณากร อินทร์หลวงดี
๑๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงจิระพร ตะเพียนทอง ๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๕๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ น้อมหนู
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๕๙

เด็กชายณัฐภัทร จงสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๖๐

เด็กชายไตรรัตน์ ติงดา

่

๒๒/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๖๑

เด็กหญิงธีราภรณ์ ทองเอียม

่

๒๗/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๖๒

เด็กหญิงปาณปวีณ์ สุขสุเมฆ ๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๖๓

เด็กหญิงมีนา หอมเกษร ๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๖๔

เด็กชายศิรสิทธิ แก้วผ่อง ๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๖๕

เด็กหญิงสุรีรัต หอมเกษร
๑๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๖๖

เด็กชายอัศวิน สุขชาติ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ วัดบึงบอน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๖๗

เด็กชายวราเมธ นามขุนทด ๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงกชกร ใจบุญ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๖๙

เด็กหญิงกรรณิกาต์ ฟกเชือก ๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงกิงกาญ

่

เพิมสติ

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๗๑

เด็กชายคมสันต์ แจ้งสอาด ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๗๒

เด็กชายชนาทิป ฉวีอินทร์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๗๓

เด็กชายชัยภูมิ สืบพิลัย ๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๗๔

เด็กหญิงฐานิสา จิตร์วิบูลย์ ๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๗๕

เด็กชายนครินทร์ แก้วก่า ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๗๖

เด็กชายนัฐวุฒิ สุภาพทรง ๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๗๗

เด็กชายปยะฉัตร โอให้ ๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๗๘

เด็กชายเมธัส อึงเซ้ง

้

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงรังสิมา กล่อมบาง ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๘๐

เด็กชายรัฐนนท์ บุตรบุญ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๘๑

เด็กชายวสันต์ ปล้องสอง ๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๘๒
เด็กหญิงสญาลักษณ์

มาตรสันต์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๘๓

เด็กชายสิทธิชัย สุภาวรักษ์ ๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๘๔

เด็กชายสิรวิชญ์ บ่อคำ ๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไกรแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๘๖

เด็กหญิงอรุณกมล พาไชย ๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพวงแก้ว วัดพวงแก้ว  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๘๗

เด็กชายพรพรม บำรุงถิน

่

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๘๘

เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์รุ่งเรือง
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริสุวรรณ ๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๙๐

เด็กหญิงกุลธิดา มุขทรัพย์
๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๙๑

เด็กชายทินภัทร มรรคผล ๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๙๒

เด็กหญิงธัญชนก บุญมี ๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๙๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์

เกตุศรี
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๙๔

เด็กหญิงนัสรินทร์ พุฒซ้อน ๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๙๕

เด็กหญิงปติยาภรณ์ บุญประเสริฐ ๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๙๖

เด็กชายราชัน ภู่ทอง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงลลิตา ลิมสิทธิบรรณ

้

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๙๘

เด็กหญิงสุนันทา คงมณี
๑๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๕๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ สุมัจฉา
๒๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๐๐

เด็กชายอู้ด เอม
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๐๑

เด็กชายชัชพงศ์ ฉวีวรรณ์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๐๒

เด็กชายรวีโรจน์ นิมนวลสกุล

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๐๓

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สาตลี ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๐๔

เด็กชายอัมรินทร์ การฟุง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ สีหะวงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๐๖

เด็กชายอธิป ขำอาจ ๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๐๗

เด็กหญิงอรอุษา อ่องจันทร์ ๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๐๘

เด็กหญิงนภาพร ทิพย์สิงห์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๐๙

เด็กหญิงเจนจิรา พันธ์เพ็ง
๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๑๐

เด็กชายกฤษฎา ปนลำพอง ๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๑๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีคชไกร ๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์
จิวขุนทด

๋

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๑๓

เด็กหญิงชฎาภา ละมัยกุล
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงชลิตา สิกุลจ้อย ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๑๕

เด็กชายประจวบ ไชยสิทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงมุนินทร์ มากโฉม ๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงสมิลัน ฤทธิชัย ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๑๘

เด็กชายสิรวุฒิ ปนลำพอง ๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงสุชานรี แก้วร้อง
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๒๐

เด็กหญิงอธิชา เอมโอด
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์ พุ่มใย ๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๒๒

เด็กชายไชยพัฒน์ เผ่าบริบูรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๒๓

เด็กชายปติชา เขียวฟก
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๒๔

เด็กชายพชร จันทร์ไพศรี ๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงพรนภา ธินนะโรจน์
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๒๖

เด็กชายภาสวิชญ์ สายจรัญ ๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ คุ้มวงษา
๒๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงรสา คยะสุด ๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๒๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ เอียมสำอางค์

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงวนิดา เอมโอด
๒๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงวาสนา ปนลำพอง
๐๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๓๒

เด็กชายศักรินทร์ รุ่มเริง
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงศิรดา เพ็ญราชา
๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงสุภัชชา พุ่มสัมฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงสุรีวิภา กิมะพงษ์ ๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๓๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทองสุข
๒๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๓๗

เด็กชายอธิษฐ์ ยิมละมัย

้

๑๓/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๓๘

เด็กชายอรรถนนท์ พลวิเศษ ๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงอังคณา อินทร์สิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๔๐

เด็กชายอันดามัน ฤทธิชัย
๑๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๔๑

เด็กชายอัยการ คุ้มวัน
๑๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๔๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร
จงกลงาม ๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๔๓ เด็กหญิงเกตเกล้าวรินธร

หวานจันทร์ ๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงญาณัชชา อินทร์โชติ ๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๔๕

เด็กหญิงณัฐวราพร อยู่ใบสี
๒๙/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๔๖

เด็กชายธีรกานต์ เพ็งบุญทัศน์
๒๑/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงนันท์นภัส มันอินทร์

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๓
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงพรวลัย แปนบริบูรณ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงภัชราภรณ์ ภู่เย็น ๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๕๐

เด็กหญิงภัทรวดี กลันเกษร

่

๒๘/๑๑/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงวรรณพร จตุรงคประดับ
๐๗/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๕๒

เด็กหญิงศศิกานต์ สายสงวน
๒๗/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๕๓

เด็กหญิงอศิรวรรณ แสงสวย
๑๗/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงอารยา ยอดจันทึก
๒๖/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงณิชา กรรเชียง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๕๖

เด็กชายธนายุทธ ทรงสำลี ๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๕๗

เด็กชายชยาณัฐ ต่ายสุวรรณ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๕๘

เด็กชายชัยพร อ่อนคล้าย ๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๕๙

เด็กชายนิธิกร ดิลกศรี
๒๕/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา อุดจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๖๑

เด็กหญิงศรัณย์พร มีชัย ๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๖๒

เด็กหญิงอรุณี ทีอุทิศ
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ กรุดเงิน
๒๙/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๖๔

เด็กชายธนภัทร สะท้าน ๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอดิศร วัดอดิศร  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๖๕

เด็กชายกฤษฎา ขาวสอาด
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๖๖

เด็กชายกฤษณะ มณีเนียม
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงกวิสรา ม่วงศรี ๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๖๘

เด็กชายกิตติทัต ฮัวะจินดา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๖๙

เด็กชายคณพัฒน์ งามศรีทอง ๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๗๐

เด็กชายจิรภัทร จันนาค

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงเจนจิรา พบอาชา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๗๒

เด็กชายเฉลิมราช ฤทธิระแหง

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๗๓

เด็กชายชญานนท์ ปญญา ๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงชลธิชา เมืองใหญ่
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๗๕

เด็กชายชุติเทพ แผนพงษ์ ๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๗๖

เด็กหญิงฐิติกรณ์ ถาวงค์ ๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๗๗

เด็กหญิงณัชชา ชัยยุทธ ๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงณัชฐา กาญจนานุช ๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปดกอง ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงณิชา ประชุมฉลาด
๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๘๑

เด็กชายทัดธน เพิมพูลผล

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๘๒

เด็กชายธีรเทพ แผนพงษ์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๘๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

เวียงคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงนฤภร บุญถาวร
๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ คำแสน
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๘๖

เด็กหญิงบัวพิมล ฉิมฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๘๗

เด็กหญิงพิชญา แก้วมลาด
๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงพิณพลอย เพ็งบุญทัศน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๘๙

เด็กหญิงพิณเพชร เพ็งบุญทัศน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงพีรดา บุญดก
๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงภัทรพร ขุนทรง ๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๙๒

เด็กหญิงมีนารัตน์ รักเสนาะ ๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๙๓

เด็กชายเมธิชัย ปานประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๙๔

เด็กหญิงรัตนา อูจ
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๙๕

เด็กหญิงลลิตา น้อมบุญมี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วไชยะ ๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงวันนิสา อ่อนอยู่ ๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๙๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ พิมพ์รัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงศรัญญา ชุ่มน้อย
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๐๐

เด็กชายศราวุธ บุญเก๊า
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๐๑

เด็กชายสรวิศ มีดอนรวก ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๐๒

เด็กชายสิทธิโชค ผิวพันธ์ ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๐๓

เด็กหญิงสุชาดา ปะสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงสุชานันท์ แซ่อึง

้

๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงสุภัทรา มิตราช
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๐๖

เด็กชายสุรยุทธ ผลาผล ๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๐๗

เด็กชายอติพงษ์ ธินารัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๐๘

เด็กชายอภิวัฒน์ นวลเพ็ญ
๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงอรัญรัตน์ จันทิมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงอสมาภรณ์ โพธิทรง

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๑๑

เด็กชายอานนท์ วงศ์ยืด ๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๑๒

เด็กชายอุกฤษฏ์ เจนพานิช
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๑๓

เด็กชายเอกทัศน์ นระแสน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๑๔

เด็กชายกรภัทร ไทยเวียน ๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๑๕

เด็กชายจักรกฤษ คำบรรลือ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๑๖

เด็กหญิงจิดาภา พุ่มสุข
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงจิรภิญญา ใจตรง ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๑๘

เด็กชายชานนท์ ทองท่อ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ อำรุง ๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๒๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ปดตานัง ๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๒๑

เด็กชายณัฐวพงษ์ สุขเจียง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๒๒

เด็กชายดลฤทธิ

์

ฤทธิลือชัย

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๒๓

เด็กชายดุษฎี คงไข่ศรี ๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๒๔

เด็กชายธนาดุล เพิมศรี

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๒๕

เด็กชายธันวา ทุ่งกระโทก
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงนภัสนันท์ พลายแก้ว ๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๒๗

เด็กชายบูชิต ชะเอม ๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๒๘

เด็กชายปฐวี ศักดิดี

์

๒๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๒๙

เด็กชายพิสิฐพงศ์ ใจหมัน

้

๒๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๓๐

เด็กชายมานพ แสงจันทร์ ๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๓๑

เด็กชายวรัญู วรรณแจ่มศรี ๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๓๒

เด็กชายวุฒิภัทร ชืนใจ

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๓๓

เด็กชายศักรินทร์ คำบรรลือ ๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๓๔

เด็กหญิงสรินญา ศรีเหรา ๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงสุชัญญา ประชารักษ์ ๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงสุชัญญา สุวรรณมาศ ๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงอชิรญา คำผลศิริ
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๓๘

เด็กชายอภิชัจ โพธิจร ๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เผ่ากันทะ ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๔๐

เด็กหญิงกรพินธ์ เหลืองทองวัฒนา ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๔๑

เด็กหญิงกรองแก้ว แซ่วือ

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๔๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร
กมลเลิศ

๒๙/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สอนคลัง
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๔๔

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

คามจังหาร
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๔๕

เด็กชายกัมปนาท น้อยสุทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๔๖

เด็กหญิงกัลยาณี บุญส่ง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงกาญจนา วัฒทันติ ๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๔๘

เด็กชายไกรภพ วงศ์ศรีกูล ๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๔๙

เด็กหญิงจิรปรียา ประกายสันติ
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๕๐

เด็กชายจีรภัทร ศรีการุณ
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๕๑

เด็กชายจีรวัฒน์ แพทย์เมืองจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงชมพู่ มหาวันตัง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงชลชนก ม่วงศรี
๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๕๔

เด็กหญิงณธิดา สุขเกษม
๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงณัฐธีรา ปองพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงธมลวรรณ ศิรินันทรัตน์
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ อุไรรัตน์
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๕๘

เด็กชายนฤสรณ์ เพ็งบุญทัศน์
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงนันท์นภัส จูเจ๊ก
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงนุชนาถ แซ่ก๊วย
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๖๑

เด็กชายบารมี ขุนพิทักษ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงประนิดา ฉัตรไธสง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๖๓

เด็กชายประยุทธ พงษ์สมบูรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงปรียาพร ฟองเอม
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๕ / ๑๙๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงปาลิตา วาจาสัตย์
๑๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงปยรัตน์ คำทวี
๒๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงปยะพัชร์ สุภาพ
๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๖๘

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ประภัทรชอบ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๖๙

เด็กชายพงศพัศ สีหานาม
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๗๐

เด็กชายพงษ์กร ศิลาลาย
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๗๑

เด็กหญิงพอเพียง พูนสวัสดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๗๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา มะนุตะ ๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๗๓

เด็กหญิงพีรยา บุญดก
๑๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๗๔

เด็กหญิงเพชรณิชา จันทร์ดำ ๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๗๕

เด็กชายภัครวัตร พิมพ์ประเสริฐ ๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๗๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ ยินดี
๑๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๗๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ โพธิกามล
๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงระวีพร ฐานโพธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๗๙

เด็กชายรัชนาท ขะชีฟา

้

๒๑/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๘๐

เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ์ สร้างการนอก
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๘๑

เด็กชายวงศกร ผลพิบูลย์ ๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๘๒

เด็กชายวงศกร ยุวจิตติ ๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๘๓

เด็กชายวรพล สามล
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๘๔

เด็กชายวรภัทร รักขาว ๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงวรรณวิษา ขาวสอาด ๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงวิภาดา โลเกตุ
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ ส้มไทย
๒๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ยอดแก้ว ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๘๙

เด็กชายวีรภัทร แซ่อึง

้

๒๓/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๙๐

เด็กชายวีรภาพ ตรีโพชน์
๒๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงวีรยา ภู่ทอง ๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๙๒

เด็กชายศรัณย์ นกสมุทร
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๙๓

เด็กชายศักดินนท์ แรงรอบ ๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงศิริพร ทองชุม ๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๙๕

เด็กชายศุภากร เมืองโพธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงสาธินี จันทร์ดำ ๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๙๗

เด็กหญิงสุชาดา หนูศาสตร์
๒๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๙๘

เด็กหญิงสุปราณี ศรีทับทิม
๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๗๙๙

เด็กหญิงสุภาพร ผาตา
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๖ / ๑๙๖

้
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๐๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

รัตนวัฒน์ ๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๐๑

เด็กชายอนาวิล คำปญญา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๐๒

เด็กชายอรรถชัย ม่วงศรี
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๐๓

เด็กหญิงอลิลดา แก้วปลาด ๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๐๔

เด็กชายอาทิตย์ พิมไพ
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๐๕

เด็กชายศุภกร ชมโฉม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๐๖

เด็กชายกิตติพงษ์ บาศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๐๗

เด็กชายปยะวัฒน์ หนูผึง

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๐๘

เด็กชายนันทพัฒน์ แก้วเอียม

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงวินิธา การุณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงพัชราภา จูจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๑๑

เด็กชายอัษฎายุธ วงษ์มณี ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงสิริรักษ์ อยู่สุข ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๑๓

เด็กชายศิวนาท สิงจานุสงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สมมีทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีสังข์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๑๖
เด็กหญิงพิมพ์เพทาย

กระแสร์เด็น
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๑๗

เด็กชายปภาวิน เต้าทิพย์ภูมิรักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงวิรัลยุพา หงษ์ทอง ๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๑๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ ตินานนท์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงนภัทรสร จันทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๒๑

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

เงาศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๒๒

เด็กชายภานุเดช เกตุฉิมพลี ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๒๓

เด็กชายพรางกูร ชมะโชติ ๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๒๔

เด็กชายอิศรางกูร ชมะโชติ ๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๒๕

เด็กหญิงสุชานาถ ขาวมีศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๒๖

เด็กชายจิรภัทร ทรายใจ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงปฐิกานต์ ปญแสน ๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๒๘

เด็กชายสิทธิกร บัวเลิศ ๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๒๙

เด็กชายรตินันท์ กระจ่างเย้า
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงเกตุน์สิรี บัวสถิตย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขามรัฐ ๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๓๒

เด็กชายทัศไนย แสนนิทา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๓๓

เด็กชายวทัญู ใจชนะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๓๔

เด็กหญิงทิพย์ สุขดี ๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๓๕

เด็กชายสมชาย สว่างศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๓๖

เด็กหญิงรวินท์นิภา คงทะเล ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงศุภาพิชน์ ศรีหาคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๓๘

เด็กหญิงวรารัตน์ ทองขาว
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๓๙

เด็กชายธันวา บุญชืน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๔๐

เด็กชายกฤษณะ รัตนสิงห์ ๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๔๑

เด็กหญิงนภัสสร นภาสกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๔๒

เด็กชายณัฐกิด เผือกผุด
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๔๓

เด็กชายศรัณญ์ โต้งดัง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๔๔

เด็กชายอติชาติ ลีลาหงษ์กุล ๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๔๕

เด็กชายจิรภัทร์ แจ่มนิยม ๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๔๖

เด็กหญิงโยษิตา โพธิผล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงมณีกาน สิงห์สม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๔๘

เด็กชายอนุสรณ์ เฉยบุญฉัน ๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๔๙

เด็กชายกฤษฎา ไชยสัตย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๕๐
เด็กหญิงปรานปรียา

บางภูมิ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๕๑

เด็กชายศรัณยพงศ์ ศรีคำ
๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ ทองล้วน ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ธนาวรณ์
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงวิรัลรัตน์ หงษ์ทอง ๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๕๕

เด็กชายน้อย สุขดี ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงขวัญตา สุคุณธรรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๕๗

เด็กชายพงศภัค สุขเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๕๘

เด็กชายศิวัช บุญหล้า
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๕๙

เด็กชายกิตติกวิน ธงวิชัย ๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๖๐

เด็กชายกฤษณะ เชือเหิม

้

๑๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๖๑

เด็กชายจิตรเทพ จีระนุช
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๖๒
เด็กชายปกรณ์เกียรติ

โสเพชร ๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๖๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ เนียมดี ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๖๔

เด็กชายสรรเสริญ สิงห์เงิน ๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๖๕

เด็กชายอนัฐศร โคกเสือ ๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๖๖

เด็กชายเอืออังกูร

้

แซ่เฮ้ง ๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงกิตติยา สุขยง ๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงปญญาพร สุขเสมอ ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงพิชยา ปาณะวีระ ๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๗๐

เด็กหญิงแพรววนิต มานะกุล ๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงวรัญญา แซ่ตัน ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๗๒

เด็กหญิงอริศรา ไวยวารี ๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๗๓

เด็กชายวันเฉลิม เต็มไธสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วันสา ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๗๕

เด็กชายธีรเดช แจ่มแจ้ง
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงใจเอือ

้

แข็งขันธุ์ ๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงกิติกาญน์ ประเรียน ๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๗๘

เด็กชายกันทรากร คุ้นกลาง ๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงณัฐมน อยู่ดี ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๘๐

เด็กชายพุฒิเมธ สัมฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๘๑

เด็กชายสิรวิชญ์ บานชืน

่

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๘๒

เด็กชายกิตติโชค บินไธสง ๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เกษสาคร ๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงมาริษา ลัคนกาลตระกูล
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๘๕

เด็กชายธีระชาติ ทองอำพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๘๖

เด็กชายปฐมพร จันทา ๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๘๗

เด็กชายไชยภัทร รอดยิม

้

๒๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๘๘

เด็กชายชัชพิสิฐ ฉัตสุวรรณ ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๘๙

เด็กชายกิตตินันท์ ขยัก ๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๙๐

เด็กชายจิรายุ สิงห์กระโทก ๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๙๑

เด็กชายวิทวัส พิมพ์ต้น ๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๙๒

เด็กชายสมบูรณ์ เทศน์ดี
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๙๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เสือสมิง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๙๔

เด็กชายอชิรวัฒน์ มาลัยผา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๙๕

เด็กชายอธิปกรณ์ ช้อนรัมย์ ๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๙๖

เด็กชายรัตนพล สะโมรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๙๗

เด็กหญิงขนิษฐา เสือสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๙๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทะระ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๘๙๙

เด็กหญิงทิพวรรณ ฐานมัน

่

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๐๐

เด็กหญิงพรไพลิน สายยืนยง ๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงวณิดา พูนผล ๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๐๒

เด็กหญิงชัญญณัฐ วรรณภาส
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๐๓

เด็กชายสุรชัย เหลาหอม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๐๔

เด็กชายพีรภัทร แทนกลาง
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๐๕

เด็กชายหิรัญ ธณวัฒน์ชัยกุล
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๐๖
เด็กชายเทอดเกียรติ

เริงฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๐๗

เด็กชายกิตติภณ ถวิลผล ๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงกมลพร บุญเลียบ
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๐๙

เด็กหญิงพรชนก จำรูญสาย ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๑๐

เด็กหญิงปยสกุล เถาหมอ
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๑๑

เด็กหญิงเอืองดาว

้

วงษ์ทอง ๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๑๒

เด็กชายกุลภิภัทร เกิดโมลี ๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๑๓

เด็กชายกรวิชญ์ เกิดบุญมี ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๑๔

เด็กชายเดชาธร อรุณศรี ๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๑๕

เด็กชายพัสกร รำมะตี ๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๑๖

เด็กชายอดิศร ธรรมประโยชน์ ๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๑๗

เด็กหญิงกัลยา พาเสน่ห์ ๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงชมพูนุช บุญอำไพ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๑๙

เด็กหญิงวีรปรียา ช่างเรือนกุล ๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๒๐

เด็กหญิงสวรรญา ยันต์ฉิมพลี ๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงสุพาติญา เหิกขุนทด ๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงพรนภา พลับประสิทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๒๓

เด็กหญิงนันท์นภัส สังวรศิลป ๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๒๔

เด็กชายวรดร พุ่มมะเริง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทวยไธสง
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๒๖

เด็กชายชินกร ศรีพุทธา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๒๗

เด็กหญิงวิรัลภัทร เจริญยิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๒๘

เด็กชายพนมวรรณ นิราช ๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๒๙

เด็กหญิงศศิธร อิมใจ

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทียนถวาย วัดเทียนถวาย  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๓๐

เด็กชายชัยมงคล บุญสรรค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๓๑

เด็กชายฐานุศักดิ

์

ขำลอย ๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๓๒

เด็กชายนวพรรษ เสือสกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๓๓

เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์สว่าง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๓๔ เด็กชายพนมเพชรฦาชัย

หงษ์ผ้วย ๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๓๕

เด็กชายรัตนพล วงคำผา ๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๓๖

เด็กหญิงศรีสุดา มีจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี มีจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๓๘

เด็กหญิงอรริสา ขวัญเผือก
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา สุตะคำมี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๔๐

เด็กชายกิตติภพ นาอุดม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงกิตติยา นาคีน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๔๒

เด็กชายคชฤทธิ

์

ดาวสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๔๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ขุนอินทร์ ๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๔๔

เด็กชายชนาธิป คงถินฐาน

่

๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๔๕

เด็กชายชนาธิป ชิดนอก ๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา กันยามาศ ๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๔๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ กลินจันทร์

่

๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๔๘

เด็กหญิงณีรชา กระจกเงา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๔๙

เด็กชายธนธรณ์ ทองครุฑ ๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๕๐

เด็กชายธนพล ชมภูพาน ๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๕๑

เด็กชายนพพร แปนทอง ๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๕๒

เด็กชายนพัสกร เทพสิงห์ ๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงนันทิกา นุชดี ๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๕๔

เด็กชายปญจพล เกิดทรัพย์ ๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงปทมพร นิลสนธิ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๕๖

เด็กชายพรชัย พาสุข ๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๕๗

เด็กชายเพชรเก้า อินตาโสภี ๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงภัณฑิรา บุญมาสอน ๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๕๙

เด็กชายวีรภัทร แก้วม่วง ๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๖๐

เด็กชายเหมพงศ์ มีนัด
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงกนกกร อ้นลิ ๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๖๒

เด็กชายกฤตยชญ์ จำนงค์เวช
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๖๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขันทอง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงกัลยา ผึงทอง

้

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๖๕

เด็กชายกิตติภูมิ จันทร์จรัณลักษณ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๖๖

เด็กหญิงกุลสตรี จันทร์แปน ๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๖๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองสุทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงธารารัตน์ สิงห์สา
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๖๙

เด็กชายบัณฑิต ร้อยถิน
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๗๐

เด็กชายบุญญวัฒน์ งามยิง

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงปณชญา หลู่สูงเนิน
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงปาริตา อภิวัน
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงพาขวัญ อนุสรณ์หิรัญการ
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๗๔

เด็กชายพิภู แก้วสุขโข ๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ ปาลรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ทองมา
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๗๗

เด็กหญิงมีนา ช่างเรือง
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงลีลาวดี จันทร์แปน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงวรัญญา เรืองขจร
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงวิราสิณี คำดุ้ง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)

วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๘๑

เด็กหญิงสุวรรณี รัตนพันธ์ ๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
วัดชินวราราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๘๒

เด็กชายชวณัฐ เณรศิริ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปรยฝน วัดโปรยฝน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงณัฐิดา พุดแตง ๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปรยฝน วัดโปรยฝน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงแตงโม บัน ๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปรยฝน วัดโปรยฝน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๘๕

เด็กชายธีรภัทร คำเรืองศรี ๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปรยฝน วัดโปรยฝน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๘๖

เด็กหญิงพรพนา ยิงเดช

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโปรยฝน วัดโปรยฝน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๘๗

เด็กชายภานุพัฒน์ เพาะบุญ ๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปรยฝน วัดโปรยฝน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๘๘

เด็กชายวีระพงษ์ จะลอ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปรยฝน วัดโปรยฝน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๘๙

เด็กชายสถาพร ลูกอินทร์ ๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโปรยฝน วัดโปรยฝน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๙๐

เด็กชายสมพร อัมพนันท์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปรยฝน วัดโปรยฝน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๙๑

เด็กชายอานันท์ ศรีษะเสือ ๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโปรยฝน วัดโปรยฝน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๙๒

เด็กชายณัฐปคัลภ์ วิริยะชาญชัย ๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๙๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปนทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๙๔

เด็กชายวรภาส เหลาดี ๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๙๕

เด็กชายอภินันท์ บำรุงราษฎร์ ๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงกานดา แทนคำ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๙๗

เด็กชายธเนตร เลิศลายต่วน ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๙๘

เด็กหญิงธาสินี อยู่วัฒนา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๕๙๙๙

เด็กชายธีรภัทร นาคบุตร ๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๐๐

เด็กชายธีระพงษ์ อุระชืน

่

๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๐๑

เด็กชายนรวิทธ์ อาจหาญ ๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๐๒

เด็กหญิงเนตรนภา สุนทะวงค์
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๐๓

เด็กชายบัณฑิตย์ ตลับศรี
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงบุษศรา ธาตุสุวรรณ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงปุณยาพร วงษ์นวม
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๐๖

เด็กชายพงศภัค ขวัญเย็น ๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๐๗

เด็กหญิงพลอยนภา จันเพ็ชร

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๐๘

เด็กชายพันธ์เลิศ กลีบบัวทอง ๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๐๙

เด็กชายพิพัฒน์ สิงห์แก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงพิมนิภา นามอุ่น ๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๑๑

เด็กชายยุทธนา รัตนวิหค ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๑๒

เด็กชายโรจนศักดิ

์

กุลเตีย

้

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงวรรณสว่าง กระจ่างศรี ๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๑๔

เด็กชายศิวัฒน์ อ่อนพิมพ์ ๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงสาริศา คงสมบูรณ์ ๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๑๖

เด็กชายสุพจน์ พลอยยอด ๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงสุพรรณษา เนติ ๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงอธิชา คำคง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๑๙

เด็กชายอนุวุฒิ แทนคำ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๒๐

เด็กชายอัครพล ตังใจ

้

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๒๑

เด็กชายกฤษฎา นุตกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๒๒

เด็กหญิงกวินทิพย์ อินทจินดา ๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๒๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร

แจ่มดวง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ มันคง

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๒๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา

กันเจียก
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีม่วง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ ปกษิณ
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๒๘

เด็กหญิงจิราพร เพิมสุข

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงชาลิษา กลินผกา

่

๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๓๐

เด็กชายเชิดพงษ์ หงส์ประภัสสร
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงโชติรส ศรีมงคล
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงฐิติวรรณ จะสีกุ
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงทิชา ซีมาการ
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๓๔

เด็กหญิงธนภรณ์ มหามนตรี ๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๓๕

เด็กชายธเนศ เอียมทอง

่

๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๓๖

เด็กชายธเนศพล เฟองแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงธิติมา กันเจียก ๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๓๘

เด็กชายธีรเทพ แปนแก้ว
๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๓๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีสว่าง
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๔๐

เด็กชายบวรวิทย์ วงศ์เจริญ
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงเบญญาภา สะใบบาง ๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงปณิตา จรูณศรี ๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงปทุมทิพย์ สังคโห
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๔๔

เด็กหญิงปนัดดา ใจเอือ

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๔๕

เด็กชายปวิตร เบียทอง

้

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๔๖

เด็กชายพสิทธิ

์

ยะเสนา ๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงพัชรี สะใบบาง ๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๔๘

เด็กชายพิสิฏฐ์พล พูลเพ็ง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๔๙

เด็กชายพีรพล จรูณศรี
๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๕๐

เด็กชายภคิน อาจศัตรู ๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๕๑

เด็กชายภาณุวัชร ไวยรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๕๒

เด็กชายภาวิช วิริยะชาญชัย
๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๕๓

เด็กชายรักชาติ พันธ์แตง ๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๕๔

เด็กชายรามิล จิตรบรรจง ๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๕๕

เด็กหญิงลักษิกา กองจรูญ ๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๕๖

เด็กหญิงวันวิสา ปอมแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๕๗

เด็กชายศรุต สวัสดี
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงศิริพรรณ สกุณา
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงศิลามณี บุญประเสริฐ
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๖๐

เด็กชายสิทธิพร นำเต้าทอง
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๖๑

เด็กชายสุรเดช อ่องจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๖๒

เด็กชายสุวรรณวงศ์ เพ็ชรรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๖๓

เด็กหญิงโสภิตตา ไพฑูล
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงอรอุมา แสงศรี
๑๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงอินธุอร กวางทอง ๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๖๖

เด็กหญิงไอริน กลินผกา

่

๒๘/๑๑/๒๕๕๒
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๖๗

เด็กหญิงนัชชา สมบัติศิริ ๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๖๘

เด็กชายกรวิชญ์ เฟองฟูลอย
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๖๙

เด็กชายชินดนัย พันธ์พงค์
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๗๐

เด็กชายณัฏฐวีพล พิทักษ์สกุล ๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๗๑

เด็กชายปณต จิตบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๗๒

เด็กชายปญญากร ปญญาสัย
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๗๓

เด็กชายพงศกร ลักษโณสุรางค์ ๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๗๔

เด็กชายศุภณัฏฐ์ แทนชัยภูมิ ๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๗๕

เด็กชายศุภณัฐ วัดพูล
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๗๖

เด็กชายอลงกรณ์ ตาระกา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงกฤติกา บุญเส็ง
๒๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๗๘

เด็กหญิงกัญณภัทร รัตนสุขโก ๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๗๙

เด็กชายเกียรติภัทร นิลบล
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๘๐

เด็กชายจตุรภัทร ทูปยะ
๑๕/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๘๑

เด็กชายจิรพล จันพา
๒๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๘๒

เด็กชายฉัทชนัน สายบัว
๑๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๘๓

เด็กชายชยุตม์ โรหิตาจล
๓๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๘๔

เด็กชายชินวุฒิ นคะสอน ๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงฌานิศา หาญคำ
๒๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๘๖

เด็กชายฐานพัฒน์ ภูริชบุญทรัพย์
๒๔/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๘๗

เด็กชายณกุลกฤติ บุญเสือ
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๘๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ถึงทรัพย์
๑๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงทิพย์ฤทัย แนมใส
๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๙๐

เด็กชายธนกฤต กาทอง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๙๑

เด็กชายธนภูมิ หนูเดช
๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๙๒

เด็กชายธนวินท์ จันทร์เพชร ๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงธนัชพร โสมแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๙๔

เด็กชายนะโม บรรคุเนิน ๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๙๕

เด็กชายนาวิน แก่นการ
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๙๖

เด็กหญิงปณฑิตา สังข์โคตร ๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๙๗

เด็กชายปยากร เขียวไทย
๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงพรชนก จันทร์ดุ้ง ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๐๙๙

เด็กชายพรพิศาล กุลลิมรัตน์ชัย

้

๒๓/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๐๐

เด็กชายพศวีร์ วัตถุทอง
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๐๑
เด็กหญิงพัชรลักษณ์

เพ็งคุณ ๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงพิชญธิดา ทะเนจร ๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๐๓

เด็กชายพีรพล จะโนภาษ ๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๐๔

เด็กชายรัชพล ชุ่มดี
๒๓/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๐๕

เด็กชายวรพิสิษฐ์ สร้อยสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๐๖

เด็กหญิงศรัณยาพร แสงนำ
๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๐๗

เด็กหญิงศรีศุภางค์ สิงห์ปอง ๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงศิรดา สุขเสน
๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงศิรภัสสร ห้างวงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ปานสุด
๑๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงศิริพร คงสำเร็จ ๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงสุภัชรี เนท ๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงสุภัสสรา พันธกิจ ๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงอรนลิน เฟองฟูลอย ๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๑๕

เด็กชายอรรฐนนท์ เกตุสำราญ
๑๔/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๑๖

เด็กชายเอกอมร เจิมจำนงค์
๒๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ วัดสิงห์  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงกวินทรา เชิดชู
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๑๘

เด็กชายเจตนา ศรไชยากร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงพรสินี พุทธร
๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๒๐

เด็กชายพิสุทธิ

์

พันธาภิรัตน์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๒๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ วิบุญอัด ๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๒๒

เด็กชายมงคลกิตติ

์

อุ้มญาติ ๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๒๓

เด็กชายอายิ ชาวพม่า
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๒๔

เด็กชายกวินภพ อยู่ยืน ๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๒๕

เด็กชายนราวิชญ์ มีวิชา
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงปณิดา สุขขัง
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๒๗

เด็กชายปยวัฒน์ เรืองศรี ๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงคริษฐา งามฉลวย
๐๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๒๙

เด็กชายธนพัชร วงภักดี
๑๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๓๐

เด็กชายภวัต ทัศนพอดี
๐๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๓๑

เด็กหญิงรุ่งฤดี ทองเอียม

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงอรยา จองคำ
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๓๓

เด็กหญิงอ้วน ชาวพม่า
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจันทาราม วัดจันทาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๓๔

เด็กชายเตวิช ศรีรอดบาง ๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๓๕

เด็กชายธนภัทร ชาติจันทึก ๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๓๖

เด็กชายภัทรทร บุญส่ง ๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงวริศรา สุขสำราญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงวริษา กระแจะจันทร์ ๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๓๙

เด็กชายวัฒนา ศรีทอง ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๔๐

เด็กชายณัฐพล ปนวงษ์เพชร ๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงมาริสา บุญสนอง ๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงสายธาร เจิมศรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อทอง วัดบ่อทอง  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๔๓

เด็กหญิงกุลญามล เข็มทิพย์
๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงนุชจรี ผลฝรัง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๔๕

เด็กชายยุทธนา รวยทรัพย์ ๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๔๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สักลอ ๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงวรานันท์ พูลเขตกรรณ์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๔๘

เด็กชายวีรภัทร ทรายคำ ๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงศิลามล ขำคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๕๐

เด็กชายสราวานัน ขาวขำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๕๑

เด็กชายอดิศร บุญภาย ๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงอัญชิสา พลเยียม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๕๓

เด็กชายกายวิชญ์ รุนเฉือย

่

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๕๔

เด็กหญิงชาลิสา สายปน ๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๕๕

เด็กชายณัฐนนท์ ซาสันเทียะ ๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สายด้วง
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๕๗

เด็กชายถิรกร มีโชคชัย ๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๕๘

เด็กชายทักษ์ดนัย ใจอารีย์ ๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๕๙

เด็กชายธนภัทร ชมเพลินใจ ๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๖๐

เด็กชายธนวิชญ์ เหมือนเพ็ชร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๖๑

เด็กชายธนวินท์ เหมือนเพ็ชร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ลมดี ๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๖๓

เด็กชายธีรดนัย แซ่ฟุง ๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๖๔

เด็กหญิงปานชีวา คนใจดี ๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๖๕

เด็กชายปารมี ทองบุดดา ๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงปยมาศ รสหอม
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๖๗

เด็กชายพร้อมพงษ์ ชมเพลินใจ
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงวันนิษา สมานทอง ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ใจดี ๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงสุกัญญา นิยมดี ๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๗๑

เด็กชายหาญณรงค์ ศรีทอง
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๗๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

แก้วกันยา ๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงสุนันทา จันทร์ลอย
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงอรพรรณ ทรัพย์พจน์ ๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๗๕

เด็กหญิงอัญชิสา สุขโสภี ๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๗๖

เด็กหญิงกชพร เขียวแก้ว ๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๗๗

เด็กหญิงกนกพัชร์ ร่วมจินดา ๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๗๘

เด็กชายกมลภพ เชือไทย

้

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๗๙

เด็กหญิงกมลวรรณ สุมาตรา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๘๐

เด็กชายก้องภพ ยุวชิต
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ์ เย็นทรวง ๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์
โมสิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงกานต์สินี จันทร์ไพจิตร ๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงกุลรัตน์ คงเพชร
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงเขมิกา จุลบุตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๘๖

เด็กหญิงจันทิมา เนินกร่าง ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๘๗

เด็กหญิงจิตสุภา ทองบัวศรี
๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๘๘

เด็กชายจิรวัฒน์ บัวลี ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๘๙

เด็กชายชญานนท์ พานทอง ๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงชลธิชา แอบบุญ ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๙๑

เด็กชายชาญวุฒิ เขียวขำ ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงชาลิสา สุดใจ ๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๙๓

เด็กชายชิษณุพงษ์ น้อยเหนือย

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงญาดา ชูเดชปญญาดี ๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๙๕

เด็กชายฐิติกร ชาวชัย ๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๙๖

เด็กชายฐิติวัชร์ ฮกเจริญ ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๙๗

เด็กชายณฐกร เทียงดี

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๙๘

เด็กชายณัฐชนน ยิมสิริวิบูลย์

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๑๙๙

เด็กหญิงณัฐพร การะเกษ
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๐๐

เด็กชายณัฐภัทร สีเสน ๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๐๑

เด็กหญิงณัฐรินีย์ พึงวัน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๐๒

เด็กหญิงณิชาภัทร พาพันธุ์ ๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๐๓

เด็กชายเตชภณ คงกมล
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๐๔

เด็กชายเตชสิทธิ

์

อ่อนเพ็ง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงทักษอร เกตุอำ ๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๐๖

เด็กชายเทพพิทักษ์ ประสมศิริ ๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๐๗

เด็กชายธนดล ผลพิบูลย์ ๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๐๘

เด็กชายธนวรรธน์ กลมเกลา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงธรรมนิสา วงษ์สงฆ์ ๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๑๐

เด็กชายธีรเมธ เมืองสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๑๑

เด็กชายธีรยุทธ ธีระโชติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๑๒

เด็กชายนพดล ปนทอง ๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๑๓

เด็กหญิงนภสร แก้วจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๑๔

เด็กชายนเรศ ยนต์อยู่ ๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ขำใบ ๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๑๖

เด็กชายนิติพงษ์ รังมุณี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๑๗

เด็กชายนิภัทร์ ผิวขม ๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงนีรชา จันกลอง ๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๑๙

เด็กชายนุติพงษ์ สาริบุตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ชมชิดพนา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงบัณฑิตา เผือกเพียน

้

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงบุญฑริกา วายุพัฒน์
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๒๓

เด็กชายปฏิภาณ พุ่มอุไร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๒๔

เด็กหญิงปภาดา ใจเกือ

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๒๕

เด็กชายประพัฒน์ ต่อเบอร์ ๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๒๖

เด็กชายปวีร์วัสน์ ธรรมแสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๒๗

เด็กหญิงปานตะวัน ผลมะขาม ๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๒๘

เด็กหญิงปุณญิศา พุฒซ้อน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๒๙

เด็กชายพณิชพล แจ้งดี ๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๓๐

เด็กหญิงพรรณธร พืนผา

้

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๓๑

เด็กหญิงพิชญาภา บุญรอด ๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๓๒

เด็กหญิงพิชานันท์ ธำรงสุทธิพันธ์ ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงพิญญา แสวงสุข ๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เปรุนาวิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงพุฒิพร หมอนทอง ๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงแพรวา อยู่ทอง ๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงภัณฑิลา หวังกลับ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๓๘

เด็กชายภาคย์พฤทธิ

์

เชียวชาญ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๓๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์

จีนเพ็ชร์
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๔๐

เด็กชายภูริชา เดชาพิธาโชติ ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ คัชรินทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๔๒

เด็กชายยศนนท์ นุ่มนาค
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๔๓

เด็กชายวชิรวิทย์ หอมชืน

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงวรนุช โต๊ะทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๔๕

เด็กชายวรสรณ์ สาตรา ๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๔๖

เด็กชายวีรภัทร กองสัมฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๔๗

เด็กชายศักดิธัช ชุมเชือ

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๔๘

เด็กชายศิวกร แสงอ่อน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงศิวปรียา ระย้างาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๕๐

เด็กชายศุภกร บำรุงจิตร์ ๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๕๑

เด็กชายศุภชัย บางปอง ๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๕๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ยังเหลือ ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๕๓

เด็กหญิงศุภสุตา เกิดผล ๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๕๔

เด็กหญิงศุภสุตา ศรีสุขแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๕๕

เด็กชายสัพพัญู ขันตี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๕๖

เด็กชายสิทธิกร ตันติกุล

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ วุฒฑะกุล ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๕๘

เด็กชายสิริราช สมน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๕๙

เด็กชายสืบศักดิ

์

ศิลาขาว
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๖๐

เด็กหญิงสุจิตรา อ่อนตา ๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงสุพิชชา พึงทอง

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงสุภัสสรา แจ้งกัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๖๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

รูปเอียม

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๖๔

เด็กชายอนุกูล ทองอยู่ ๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงอภิชญา แจ้งดี ๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงอภินัญญา แถมจำรัส
๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงอริสรา เจริญลาภ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงอายุรี พลอยผ่อง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๖๙

เด็กชายไอศูรย์ อัศววุฒิกุล ๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงเจตสุภา เทพโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๗๑

เด็กหญิงชนาพร ประสงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๗๒

เด็กชายณรงค์ชัย เทียนเรียว
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงธนวรรณ ยนต์ไพบูลย์ ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๗๔

เด็กชายธวีศักดิ

์

มุกดาหาร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๗๕

เด็กชายพัชรา สุนทรสัจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๗๖

เด็กชายพิฆเนศวัตร คำสอน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๗๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ งามทรัพย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๗๘

เด็กชายศุภชัย ชนะคุณ ๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๗๙

เด็กชายญาโณทัย พานทอง ๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๘๐

เด็กชายณัฐพล เทพโพธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๘๑

เด็กชายดุสิต จูเกตุ ๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๘๒

เด็กชายธนจักร ตรวจมรรคา ๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๘๓

เด็กชายธนพัฒน์ บู่สุวรรณ์ ๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ยุติธรรม ๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงปริยากร วงษ์แก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงปลายฝน อรชุน ๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๘๗

เด็กชายพลวัฒน์ ปนทอง ๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๘๘

เด็กหญิงพิชญาภา แสนปนเจียง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๘๙

เด็กหญิงรัชฎา อยู่สุข ๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๙๐

เด็กชายวรวิทย์ ไทยเจริญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๙๑

เด็กชายสิทธิพล โสภาวรรณ ๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๙๒

เด็กชายอติวัชญ์ โพธิงาม

์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๙๓

เด็กชายอนุชา จันทวงษ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๙๔

เด็กชายอาทิตย์ วงศุเพ็ง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๙๕

เด็กหญิงอินทิรา ศิริทอน ๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๙๖

เด็กชายกิตติพันธ์ ธรรมขันแก้ว ๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงแก้วกานต์ สมานวงศ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงขวัญฤดี ไทยเจริญ
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๒๙๙

เด็กหญิงเขมจิรา สระมณี
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๐๐

เด็กหญิงปณฑิรา ไสวงาม ๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงเปมิกา ศรีพยัคฆ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงพรทิพย์ ผนึกดี
๑๓/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๐๓

เด็กชายพัฒนพล แอมชัยภูมิ ๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๐๔

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ติงสะ
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๐๕

เด็กชายภัทระ เสียงเพลิน
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงมยุรฉัตร บุญไฮ
๒๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๐๗

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

เงินทรัพย์
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๐๘

เด็กชายเมฆา หวานใจ
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๐๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ราวทอง ๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงเมย์ ทองมา ๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ สนองชาลี
๒๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๑๒

เด็กชายศิริมงคล ตาไวไธสง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงอินทิรา คงบุญมี
๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๑๔

เด็กชายกฤษณะ ยุปานันท์ ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๑๕

เด็กชายก้องกิดากร พุ่มไม้
๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๑๖

เด็กชายกันต์กวี แก้วนิมิตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๑๗

เด็กชายกันตพงศ์ โชคชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงกัลยภรณ์ ทยากรวงษ์ ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๑๙

เด็กชายการัณยภาส
เทียนชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๒๐

เด็กชายกิตติกร ทับเปลียน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงกิตติมา ปองวิเชียร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงขวัญพร เสนาศิลป
๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๒๓

เด็กชายคุณากร พึงแต่ง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๒๔

เด็กชายจตุพร ภู่ทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๒๕

เด็กชายจิรเมธ ประจงมูล ๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๒๖

เด็กชายจิรวัฒน์ มีชัย ๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๒๗

เด็กชายเจษฎากร การกระสัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๒๘

เด็กชายฉันทพัฒน์ โยนจัตุรัส ๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงชนัญชิดา โชคชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๓๐

เด็กชายชลธาร สุคริพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๓๑

เด็กชายชุติวัต บุตรศรี ๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๓๒

เด็กชายฐานทัพ พงศ์ภิญโญศักดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๓๓

เด็กชายณธนพจน์ อำภา ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๓๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา อิมเอิบ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๓๕

เด็กชายณัฐดนัย เสนีย์วงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงณัฐนรี นันทกิจบดี ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๓๗

เด็กชายณัฐพล สาสาร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงณัฐพัสวี ทิพย์วรรณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๓๙

เด็กชายณัฐภูมิ พ่อชมภู
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงณัฐวดี มาลัยเพ็ชร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงณิชา ทองฝาก ๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงดารินทร์ บูรณัน ๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงตมิสา เจริญชอบ
๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๔๕

เด็กชายเตวิทย์ นากลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๔๖

เด็กชายเตวิทย์ วงษ์พรหม
๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๔๗

เด็กชายเทวินทร์ เกตุสุวรรณ์
๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๔๘

เด็กชายธนกร แถลงดี ๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๔๙

เด็กชายธนพนธ์ บุญผ่อง ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๕๐

เด็กชายธนพัฒน์ นารอด ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๕๑

เด็กชายธนพันธุ์ ศรีชา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงธนภรณ์ วงษ์เสงียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงธนัชญา ทับทิม ๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๕๔

เด็กชายธนารัฐ ก้องพรม
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงธนารินทร์ เยือกเย็น ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๕๖

เด็กชายธราเทพ ชมภูวัง ๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงธัญสินี ดันนอก
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๕๘

เด็กชายธันวา วริสาร
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๕๙

เด็กชายธันวาคม พรมมิ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ กฤษณะกุล ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงธิติพร นาคนิรภัย
๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๖๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

วงษ์พรหม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๖๓

เด็กชายนพรัตน์ แก้วทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงนพวรรณ ควรชอบ ๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงนภสร เหล่าพิทักษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ พลวงงาม ๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ สังฆธรรม ๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงนภาทิตย์ ภาคพรม ๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงนริตรา พาแสง ๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๗๐

เด็กชายนรินทร์ มีรักษ์
๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงนวนันท์ ถาวร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงนำค้าง เงาะด่วน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงนิตยา บุตรบิล ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงนิตานุสรณ์ ฉำสดใส
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๗๕

เด็กชายนิธิกร เวียงวิเศษ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงบุญญารัตน์
ใจกาษา ๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๗๗
เด็กหญิงประภารัตน์

ทองเล็ก ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงปญญดา สมเจริญพร ๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงปญญาพร ภาระเวช
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงปนนภา สุขสาสนี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๘๑

เด็กชายปุญณพัฒน์ สัยน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงเปรมวิกา สว่างดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๘๓

เด็กชายพรเทพ ขวัญกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๘๔
เด็กหญิงพลอยมณีลิน

บัวบาน ๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงพัทธรินทร์ พฤกษะวัน
๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญ คงแขม ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ธาตุนะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงฟาใส สุวรรณศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงภควดี ครุฑอินทร์ ๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๙๐

เด็กชายภชรพล คลังเจริญ ๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงภัทรธิดา ดีดพิณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๙๒

เด็กหญิงภาณุพร โพธิทับไทย

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๙๓

เด็กชายภานุพงศ์ จันทร์ยิงยง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงภาวิณี แสนมีมา ๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๙๕

เด็กชายภูกิจ ศรีตะนัย ๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๙๖

เด็กชายภูมธัญณ์ ฤกษ์สว่าง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงมาลิณี ทองกล่อมสี ๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงเมทินี ยิงนิยม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงเมธิตา วงษ์เทศ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงยมลพร นิราชภัย ๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๐๑

เด็กชายยุรนันธ์ สุวรรณเมฑากุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๐๒

เด็กหญิงรัตนภรณ์ คิดดีจริง ๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๐๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จิตรมัน

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๐๔

เด็กหญิงรุ่งนภา โคกประเสริฐ ๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๐๕

เด็กชายโรจน์รวี ดำรงค์ธนาภรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงลดาพร กุลพานิช
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงลลิตา หมันคง

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๐๘

เด็กชายวงศธร
เรณูนันท์ ณ อยุธยา ๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๐๙

เด็กชายวชิรวิทย์ แก้วนารี ๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงวนิษา สวยกลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๑๑

เด็กชายวรภพ แซ่อึง

้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงวรากร เกิดประสพ ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงวลิษา วัฒโน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงวศิณี ศิริสุนทร ๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๑๕

เด็กหญิงวิชญาภรณ์ นิลขาว ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ แนบสนิท
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๑๗

เด็กชายวีรยุทธ ผะอบเหลือง ๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๑๘

เด็กชายศราวุฒิ ประพันธ์กาล ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๑๙

เด็กชายศักดิรินทร์

์

คล้ายสุบรรณ ๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๒๐

เด็กชายศิรภพ อุ่มเพชร
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงศิริญญา คำจร ๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๒๒

เด็กชายศิวกร พิมทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๒๓

เด็กชายศุภกร ศรีอัสดร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๒๔

เด็กชายสรวีย์ ฟกหอม ๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๒๕

เด็กชายสิทธิชัย เพ็งจันทร์ดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๒๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ รวบรวม ๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๒๗

เด็กชายสิทธิพร เสือเล็ก
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๒๘

เด็กชายสิทธิภาพ แก้วคง ๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๒๙

เด็กชายสิรวิชญ์ เถกิงผล
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๓๐

เด็กชายสิราวัฒน์ พุ่มวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๓๑

เด็กชายสิริราช คิดนุนาม ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๓๒

เด็กชายสุดถนอม ดวงมี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงสุตภาวี แก่นเพ็ชร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๓๔

เด็กชายสุภวัตร ชอบทำเหมือน ๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๓๕

เด็กหญิงสุภัตษา แสนกล้า ๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๓๖

เด็กหญิงสุภัสสรา ขำทรัพย์ ๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงสุภิชญา เดาะขุนทด
๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงสุลีรัตน์ ทับประยูร
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๓๙
เด็กหญิงโสภาพรรณ

ตังสะลากุล

้

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๔๐

เด็กชายโสฬส บัวทอง ๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๔๑

เด็กชายอทิกานต์ เซ็งขุนทด
๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๔๒

เด็กชายอนุวัฒน์ พุฒสง่า ๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๔๓

เด็กชายอภินันท์ ชัยนาม ๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๔๔

เด็กชายอรรถวิท แก้วสถิตย์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงอริศา พูลแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงอริสา ส่งอุทัยกูล ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๔๗

เด็กชายอลงกต เกิดเมือง ๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงอัญญาณี จันทร์สิงห์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงอัญญาณี มณีรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๕๐

เด็กชายอุภัยภัทร จันทร์เรือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศิริทาเม็ง ๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๕๒

เด็กชายเจษฎาพร มาสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๕๓

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์รุ่งแสง ๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๕๔

เด็กหญิงสุภาพร โกวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๕๕

เด็กชายจักรี คำสุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๕๖

เด็กชายธนพล นาคพญา ๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๕๗

เด็กหญิงปริศนา จันทรวิจิตร
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๕๘

เด็กชายภาคภูมิ เกตุมณี
๐๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๕๙

เด็กชายฤทธิชัย อุดมฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๖๐

เด็กชายศราวุท จุ้ยเจริญ ๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๖๑

เด็กชายสงกรานต์ จันชุน
๑๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงหทัยชนก ตามลิขิต
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๖๓

เด็กชายอาทิตย์ เทพประดิษฐ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงไอลดา หวังดี
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๖๕

เด็กชายโฆษิต กัวประเสริฐ
๑๒/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงงาง ติง อึง

่ ้

- ๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงจันฑิกา ไหมทอง
๓๑/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงจิณณพัต รืนพจน์

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงจิรวัฒน์ เพ็งจันทร์ ๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงณัฐธันยา นักการเรียน
๑๔/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๗๑

เด็กชายพันธ์วริศ สังขดิถี ๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงพิชชาภา นวกวงค์ ๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๗๓

เด็กชายศุภชัย หิรัญญาพร
๑๑/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงอองไซโอน -
๐๕/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กฤษณานนท์
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๗๖

เด็กชายคามิน รักกิจ ๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๗๗

เด็กชายชลวัฒน์ คำจาย ๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๗๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ อินโต ๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๗๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เสาะสมบูรณ์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๘๐

เด็กชายณัตธพงษ์ ชัยศรีรัตนาคม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ ชมจุ้ย
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงปริตา หวานฉำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ อินทร์บุญช่วย ๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๘๔

เด็กชายรัชภูมิ เกตุเปยม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองใบ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๘๖

เด็กชายทิวากร เพิกอินทร์ ๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๘๗

เด็กชายนนณธี คงเจริญ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๘๘

เด็กชายณภัทร สุวรรณราช ๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๘๙

เด็กชายหวัน หมู่เพรช ๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ วัดบึงกาสาม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงกชพรรณ รอดชืน

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๙๑

เด็กชายกิตติโชติ กองแซง
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๙๒

เด็กชายกีรติ เสียงเพราะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงแก้วขวัญ มุ่งอ้อมกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงขนิษฐา มิงเมือง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๙๕

เด็กชายคณิน ชุมคง ๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๙๖

เด็กชายฐณวัฒน์ ก้อนคำ ๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๙๗

เด็กชายฐพชรพล เฉลยภาพ ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๙๘

เด็กชายณฐกร สมัครการ ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงณัชชานันท์
สาขะยัง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๖ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๐๐

เด็กชายณัฐพงศ์ แย้มกลีบ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๐๑

เด็กชายณัฐพล กลินทรัพย์

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงดากานดา คำศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๐๓

เด็กชายทัตพงศ์ จิระพิบูลย์พันธ์ ๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๐๔

เด็กชายโทมัส เยส
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๐๕

เด็กชายธณภัทร ไลยการ ๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงธนพร บัวน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๐๗

เด็กชายธนวิชญ์ คำเพ็ญ ๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๐๘

เด็กชายธนัท เจริญเนตร ๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงธนัทธ์นันท์ สุขเอียม

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๑๐

เด็กชายนนทกร สู่ความดี ๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๑๑

เด็กชายนรากร แย้มมงคล ๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๑๒

เด็กชายนวพันธ์ มีสุข ๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๑๓

เด็กชายนิรภัฎ ธรรมวัฒนะ ๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๑๔

เด็กชายบวรทัต เชิงเขา ๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงปภาดา สัมฤทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงปลายฝน ดาวเรือง
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงปญญเรศ ธนอภิญญา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงปยมาศ กิงทอง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงพรชนก จุ้ยม่วงศรี ๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงพัชราภา บุญโสม ๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงพัฒน์นรี สิทธิปวราเดช

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงพัทธนันท์ บัวผุด ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๒๓

เด็กชายพัทรพล บุญช่วย ๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ บัวขจร
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๒๕

เด็กชายภัทรเดช ไวยบุญญา
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๒๖

เด็กชายภัทรธร เกตุเกล้า ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงภาณญาดา สายหยุด ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๒๘

เด็กชายภีมปกรณ์ พรหมสุรินทร์ ๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงภูพิชญา แก่นกระจ่าง ๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๓๐

เด็กชายโยธิน พรหมสุรินทร์
๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงรุจิรดา โกรัตน์ ๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๓๒

เด็กชายวายุ จันทวิมล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๓๓

เด็กชายวิพาทัน หล่าชนม์ ๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๓๔

เด็กชายศิวัฒม์ สุพรรณพัฒนกิจ ๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๗ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงสุนิษา ทัตบูรณะ ๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงอนันทิตา ไกรสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๓๗

เด็กชายเอกรัตน์ ขำหนู ๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงกชพร กระต่ายแก้ว ๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ผิวผลาผล ๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๔๐

เด็กชายกรวิก สุขสำราญ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๔๑

เด็กชายกฤติเดช สมประเสริฐ ๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๔๒

เด็กชายกฤษณกรณ์ มังคะโชติ
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงกฤษณา รักอู่ ๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงกฤษริน วัลยะเพ็ชร์
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๔๕

เด็กชายกันตวิชญ์ สาทอง ๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๔๖

เด็กชายกายศิษฐ์ พันชนะ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงกีรติกา สร้อยระย้า ๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงเกตุมณี อ่างแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงแก้วตะวัน ตันประภาภรณ์ ๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๕๐

เด็กหญิงเขมจิรา แซ่อึง

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงจตุทิพย์ ต่างใจ ๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงจตุพร มาเสม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
เปยจันทึก

๑๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงชนกนันท์ ม่วงโมรา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงชนาภา อันน้อย

้

๑๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงชมพูนุช วงษ์ที ๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๕๗

เด็กชายชยธร วุฒิปรีชากุล
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงชลธิชา ชังชัว

่

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๕๙

เด็กชายชัยภัทร ทองเดิม ๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๖๐

เด็กชายชีวิน คำจีน ๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๖๑

เด็กหญิงญาณิกา จิโนวงษ์ ๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๖๒

เด็กหญิงญานิสา ภู่ดาย ๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๖๓

เด็กชายณฐกร จิวเจริญ

๋

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๖๔

เด็กชายณฐวัฒน์ จันทร์กิงกาญจน

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๖๕

เด็กชายณภัทร วิรุฬภักดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๖๖

เด็กชายณภัทร สายบัว ๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๖๗

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี แซ่โค้ว ๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๖๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา กริมใจ

่

๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๖๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปรุงเปยม ๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๘ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๗๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ฟูสกุล
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงณัฐชยา พุ่มรอด ๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงณัฐฐิญา พานทอง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา อินทร์หอม ๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๗๔

เด็กชายณัฐภัทร มลาชู
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๗๕

เด็กหญิงณัฐรดา เงินประเสริฐ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๗๖

เด็กหญิงณิชาภัทร เจริญสม
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๗๗

เด็กหญิงดารารัตน์ ชาติบุษย์ ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๗๘

เด็กชายเตชทัต จักกะพาก ๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงทิฆัมพร กาญจันทร์ ๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๘๐

เด็กชายธนกฤต โพธิสาร ๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงธนพร ขำเขียว ๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ไทรทอง ๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ พุกน้อย
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๘๔

เด็กชายธนวัต กาฬษร ๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๘๕

เด็กชายธนัชธร กลินทรัพย์

่

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๘๖

เด็กชายธนากร นพเก้า ๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงธนิดา โปสินธุ์ ๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๘๘

เด็กชายธราธิป พลชาย
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงธัญญาพร วงษ์แพทย์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พลศิลา
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๙๑

เด็กชายธารา มันแสง

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๙๒

เด็กหญิงธีมาพร อยู่สุข
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๙๓

เด็กชายธีรพงศ์ ขาวเหมาะ
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๙๔

เด็กชายธีระเทพ ยอดเพ็ชร ๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๙๕

เด็กหญิงธีราพร จันทร์พิมาย ๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๙๖

เด็กหญิงนฐพร อำพาศ
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๙๗

เด็กชายนพรุจ มะพุก ๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงนภสร เผ่าพงษ์ ๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงนริศรา สมคเณย์ ๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๐๐
เด็กหญิงนวพรหมพร

โพธิปรากฎ

์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงนัชชา เพ็ชรดี
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงนันท์นภัส สุนทรปาน ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงนันทรัตน์ วงษ์ลคร ๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงนำเพ็ชร เงินแก้ว
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๙ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๐๕

เด็กชายนิติภูมิ แหวนทองคำ ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ ผ่องศรี ๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ พุทธรักษา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๐๘

เด็กชายปพนธีร์ อุตรินทร์
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๐๙

เด็กชายปรเมศ เสาแก้ว ๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๑๐

เด็กหญิงประภัสศร บุญตา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๑๑

เด็กหญิงปริยากร วงค์กลาง ๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงปวรรัตน์ มูลวรรณ์ ๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๑๓

เด็กชายปวริศ จงดี ๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงปวริศา ชลิงสุ ๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๑๕

เด็กชายเปรมชนัน สุขสนาน
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงพณิชกร ทองทิพย์
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงพริมรมณ เหล่าวิชยา ๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๑๘

เด็กชายพศวัต นนทนาคร ๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๑๙

เด็กชายพศิน กุลวัฒนา ๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๒๐

เด็กชายพัชรพล ภาประเวช
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงพัณณิตา ปานวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๒๒

เด็กชายพัทธดนย์ ดวงเสนาะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๒๓

เด็กหญิงพิจิตรา แดงกระสันต์ ๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงพิชญาภา ถำแก้ว ๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๒๕

เด็กชายพิทวัส พัวพันธ์ ๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๒๖
เด็กหญิงพิมพ์กัญญพร

สนธิประเสริฐ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๒๗
เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร

เรืองปญญา ๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๒๘
เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์

บูรณ์เจริญ ๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๒๙

เด็กชายพีรวัส ชะนุดรัมย์ ๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๓๐

เด็กชายพีรวิชญ์ พุทธชาติ ๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๓๑

เด็กชายพูนทรัพย์ ลายเขียน ๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๓๒

เด็กชายเพชรธันวา จินดาศรี
๐๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงเพลงฟา มีสัตย์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงฟาใหม่ โพธิสาร ๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๓๕

เด็กหญิงภคนันท์ เอนก ๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๓๖

เด็กหญิงภคพร บรรเจิดจรัสเลิศ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงภคมน คุ้มเผือน

่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๓๘

เด็กหญิงภคมน มีศรี ๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๓๙

เด็กชายภณภัค ขำสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๐ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๔๐

เด็กหญิงภัทร์วดี อาจคำไพร
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงมะลิวัลย์ นิลประดิษฐ์ ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงโมรีรัตน์ เฉลิมมิตร ๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๔๓

เด็กหญิงวรญา ขันสาคร
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๔๔

เด็กชายวิภูวิชย์ ปทุมวัชรเกียรติ

์

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๔๕

เด็กชายวีรภัทร สิทธิแก้ว ๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๔๖

เด็กชายศตเนติ แจ้งหิรัญ ๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงศรินรัตน์ ศิริรัตน์ ๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงศศิวิมล มีนิล
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๔๙

เด็กชายศิรวิชญ์ เขียวสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๕๐

เด็กชายศิวกร ศรีสุภา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงศุภัชญา ยอดจักร์ ๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ลือลาภ ๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๕๓

เด็กชายสมเกียรติ หนูแดง ๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๕๔

เด็กชายสราวุฒิ มณฑาถวิล ๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงสโรชา ทิพยทัศนัน ๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงสลิลลาลัล เทียมโมท ๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงสวรส อ่อนอิมสิน

่

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๕๘

เด็กชายสหวิชญ์ ภูมิคอนสาร ๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๕๙

เด็กชายสิงหา วะยะลุน ๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๖๐

เด็กหญิงสิริรักษ์ เขียวพุ่มพวง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๖๑

เด็กชายสุตปลืม

้

บุญยังประเสริฐ ๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงสุภาตา โปร่งทองเลิศ ๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๖๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงสุวารี เอียมละออ

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๖๕

เด็กชายอมรเทพ สนธิศรี
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๖๖

เด็กชายอัตถ์ พรหโมบล ๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๖๗

เด็กชายอานนท์ ปนศิริ ๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๖๘

เด็กหญิงอินทร์ธุอร เถาว์ทอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๖๙

เด็กหญิงอินทิรา แจ่มจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงอินทิรา สังการี
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงกชนิภา แสงอุทัย
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงกมลชนก ธารทาน ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงกฤตพร เคนผา ๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๗๔

เด็กชายกวิน ขวัญเมือง
๒๒/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๑ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงกวินธิดา ดีหน่าย
๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนสุรินทร์
๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๗๗

เด็กหญิงกัลยกร พัดเจริญ ๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๗๘

เด็กชายกิตติกวิน บุญประกอบ
๐๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๗๙

เด็กชายกิตติพศ พลีใส ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๘๐

เด็กชายกิตติภัค ทองดี
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๘๑

เด็กชายกิตติวัชร์ บุญภา
๑๕/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๘๒

เด็กชายเกรียงไกร สุราฤทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงขวัญชนก ทัศนาทร
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๘๔

เด็กชายคฒาวุติ

์

ศรีทอง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๘๕

เด็กชายคณัสนันท์ มาอินทร์ ๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๘๖

เด็กชายคัมคุณ พรหโมบล ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๘๗

เด็กชายจิตติพัฒน์ แก้วประเสริฐ
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๘๘

เด็กชายจุลสิธร เจ้หนูด้วง
๑๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๘๙

เด็กชายชนบดี ปนศรี
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงชนัญชิตา สายพิมพ์พงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงชนิดาภา แซ่ว่อง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๙๒

เด็กชายชยพล แสงเพลิง
๒๓/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงชลภรณ์ เกตุแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงชิดชนก พลแสน
๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๙๕

เด็กชายชิติพัทธ์ พรมสุภา
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงชุติกาญน์ สมซองแมว
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๙๗

เด็กชายญาณพล รอดชืน

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงญาณาทิพ อินทฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๕๒
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๖๙๙

เด็กหญิงฐิติชญา ดีล้วน
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงฐิตินันท์ พรมศิลา
๑๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๐๑

เด็กชายณภัทร สหชัยยันต์
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๐๒

เด็กหญิงณภัทรลภา หอซิน
๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๐๓

เด็กชายณรควีร์ ธรรมวัฒนะ
๐๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงณัฐญา บัวผุด
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงณัฐธิกานต์ สงนอก
๓๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๐๖

เด็กชายณัฐพล ทุมวัน ๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงณัฐลดา ตันสิน ๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๐๘

เด็กหญิงณัฐวิภา พึงมี

่

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงณิชกุล ปราโมทย์ ๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๒ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงณิชาภัทร ทองตุ้ม
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๑๑

เด็กชายเดชายศ โพธิเวชกุล
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๑๒

เด็กชายต้นรักษ์ ยังยืนยงค์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงตองยี บัวบาน ๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงตีรณา วรบัณฑิต ๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงทักษอร ขำดี
๑๕/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๑๖

เด็กชายทัศนัย เขาวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงทินมณี นันทสันติ ๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงทิวาพร บุญศิลป ๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๑๙

เด็กชายธนกฤต พลอยระย้า
๑๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๒๐

เด็กชายธนโชติ เสริฐพรรนึก
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๒๑

เด็กชายธนดล พุ่มโกสุม
๑๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๒๒

เด็กชายธนภัทร จุลตี

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๒๓

เด็กชายธนภูมิ จุลตี

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๒๔

เด็กชายธนวินท์ ราวิน ๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๒๕

เด็กชายธนัช หนองตะไกร
๑๗/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๒๖

เด็กชายธนากร คำทอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงธนากานต์ กาฬษร
๑๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๒๘

เด็กชายธนาพิพัฒน์ จีระออน
๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงธมกร พรหมบุตร
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๓๐

เด็กชายธวัชชัย บำรุงเอือ

้

๑๔/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุตรดีสุวรรณ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ นาฉิม
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๓๓

เด็กชายธันวา กุลสงค์
๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงธัศศิกานต์ อ่วมศิริ
๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงธิดากร แย้มมงคล ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงธิติมา ไทรทอง
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๓๗

เด็กชายธีทัต นาชัยภูมิ ๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๓๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

น้อยช่างคิด ๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๓๙

เด็กชายนครินทร์ ผิวผลาผล ๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงนภัสสร สุขมา
๒๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๔๑

เด็กชายนรภัทร สีหามาตย์ ๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงนันลัดดา ทองโคตร
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ จุ่มนำใส ๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ โปต๊ะ
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๓ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๔๕

เด็กหญิงนำเพชร พันกุหลาบ
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงบุญสิตา ตรีอุทัย
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๔๗

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

เกตุแสนศรี ๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๔๘

เด็กชายปรเมศร์ ทวยจัตุรัส
๒๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงปริญญา ขาววัด
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงปรียานุช ทาดำ ๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๕๑

เด็กชายปวิช หลิวรุ่งเรือง

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๕๒

เด็กชายปณณวัตน์ ราชเจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีจันทร์ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงปยธิดา ศรีสมบูรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๕๕

เด็กหญิงปุณยวีร์ ทรัพย์มา
๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๕๖

เด็กชายพงศกรณ์ จิระพิบูลย์พันธ์ ๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๕๗

เด็กชายพงศพัศ สามา
๑๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๕๘

เด็กชายพงศภัค หมืนภักดี

่

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๕๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

มู่สิก
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๖๐

เด็กชายพณณพัฒน์ เหล่าวิชยา
๒๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๖๑

เด็กชายพนา แก้วผ่อง
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงพรทิวา พิมพ์แดง
๒๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๖๓
เด็กหญิงพรหมภัสสร

วงษ์มานิตย์
๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๖๔

เด็กชายพรหมเมฆ จิตติธารัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงพลอยนภัส กุลกิตติชวโรจน์
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงพัชรพร เหลียมเย็นใจ

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๖๗

เด็กชายพัชรพล มาตา
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงพาทริเซีย พารัคซ์ ๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงพิมพ์นารา โปริสา
๒๙/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงพิมพ์ผกา บุญเกษม ๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ภากร อ่อนนิมพันธ์

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แตงสุข
๒๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๗๓

เด็กหญิงพิมลดา เหง้าสุสิทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๗๔

เด็กชายพิสิษฐ์ จุระยา ๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๗๕

เด็กชายพีรพรรฒ อารีย์รักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๗๖

เด็กชายพีรพล ผึงเพียรเจริญ

้

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๗๗

เด็กชายพีรภพ พึงผัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๗๘

เด็กชายพุทธกร รักษาพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงแพรพิไล มรรคผลสมบัติ ๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๔ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๘๐

เด็กชายภฤศ ศิริศิลป ๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๘๑

เด็กหญิงภัณฑิรา พระบาลี ๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๘๒

เด็กชายภัทชนินทร์ แก้วเกือกูล

้

๒๔/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงภัทธีมา จุลโลบล
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๘๔

เด็กชายภัทรบดี ชาญเขว้า
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๘๕

เด็กชายภาณุเมศวร์ พงษ์ประติยานนท์
๒๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงภิชาภัช วชิรพรกุล
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๘๗

เด็กชายภูมิพงษ์ ภูยาฟา ๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงภูริตา นำเงิน
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๘๙

เด็กชายมาฆะพงษ์ แผ่ผ่องพรรณ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๙๐

เด็กชายเมธาพร เหลืองแสงใส
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๙๑

เด็กชายเมธิชัย แซ่กัม
๑๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงเมษา อึงเซ้ง

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๒
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๙๓

เด็กชายรัตนบุญ เด็นแดหวอ
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๙๔

เด็กชายราเมศ วิมลศิริ
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงรินทร์ลภัส วุฒิชัยศาสตร์
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา นามวิชัย
๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงรุ่งนภา หล่าไธสง ๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๙๘

เด็กชายรุ่งศักดิ

์

หลีนวรัตน์ ๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงวณิดา กฤษณาสีนวล ๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงวรกาญจน์ สุดคนึงหา ๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงวรกานต์ ทองด้วง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงวรนุช ฤทธิศักดิสิทธิ

์ ์ ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๐๓

เด็กหญิงวลัยพรรณ ทองมี
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สายสำเภา
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๐๕

เด็กหญิงวิโรชา กุสุดา
๑๙/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๐๖

เด็กชายวิศิษฎ์ เอนกทรัพย์
๑๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๐๗

เด็กชายศรศาสตร์ เบียนชัย
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๐๘

เด็กหญิงศิณีนาฏ อินทรักษา ๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงศิริกัญญา แก้วใส ๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๑๐

เด็กชายศิลปชัย จันทบัวลา
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๑๑

เด็กชายศุภวิทย์ งามบุตรดา
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๑๒

เด็กหญิงสลิลธร จันทวิมล
๑๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๑๓

เด็กหญิงสุชานาถ นิยมจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๕ / ๑๙๖

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๑๔

เด็กชายอดุลย์ เงินกระแชง ๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงอริศรา นอบน้อม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๑๖

เด็กชายอัครชัย กลินรอด

่

๐๓/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๑๖๑/๐๖๘๑๗

เด็กชายอัครพนธ์ ประกิง

่

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป วัดมูลจินดาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพสุธี)

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑

วันที  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑

่
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สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๖ / ๑๙๖

้

http://www.tcpdf.org

