
ศ. ๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑

ส่งสอบ ๑๔,๒๒๔ คน ขาดสอบ ๔,๐๗๔ คน คงสอบ ๑๐,๑๕๐ คน สอบได้ ๘,๒๙๖ คน สอบตก ๑,๘๕๔ คน  (๘๑.๗๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๐๑

นายธนันชัย บุญประกอบ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๐๒

นายปญญากร หยงสตาร์ ๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๐๓

นายศักดา เตียวอนันต์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๐๔

นางสาวกชกร กระแสแสง ๒๐/๑๐/๒๕๔๐ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๐๕

นางสาวจิดาภา แก้วฉลาด
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๐๖

นางสาวจิเอะ คิมิทซึกะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๐๗

นายเจษฎา จันทร์มา
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๐๘

นางสาวณัฐกานต์ หอสูงเนิน ๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๐๙

นายณัฐพงษ์ ต่อคุ้ม ๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๑๐

นายธีรภัทร เจียมทรัพย์ ๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๑๑

นายธีรวัฒน์ รักเชือกุลวัฒน์

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๑๒

นางสาวพรชิตา ศรีคัชชะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๑๓

นางสาวพรพิมล ชนประทาน
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๑๔

นายพันธิตร สีแย้ม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๑๕

นายพีระกานต์ นุ่มนก ๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๑๖

นายเมธาสิทธิ

์

วายุโชติ ๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๑๗

นายรชต ไทรแก้วประดับ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๑๘

นายระพีพัฒน์ ระวังพรมราช
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๑๙

นางสาวศศิกานต์ ชัยสาครธรรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๒๐

นางสาวสุทธิดา ม่วงมี
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๒๑

นางสาวอริสา สุขโข
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๒๒

นายกฤษฎา นิจพิทักษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๒๓

นายกษิดิศ แพรขาว
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๒๔

นางสาวจิรประภา ความสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๒๕

นางสาวจิราวรรณ พวงสน
๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๒๖

นางสาวชนันญา ดอกสี
๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๒๗

นางสาวญาณิศา อาจชมภู ๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๒๘

นางสาวญานิศา อัยรา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๒๙

นางสาวณัฏฐธิดา ภู่เจริญ ๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๓๐

เด็กหญิงณัฐธิดา จวรรณรินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๓๑

นายไตรวิชช์ สนอุทา
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๓๒

นางสาวธนภรณ์ รังผึง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๓๓

นางสาวธิดารัตน์ ทองอ่อน
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๓๔

เด็กชายธีระวัฒน์ เม่นขาว
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๓๕

นายนนทรีย์ ทะยะราษฎร์
๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๓๖

เด็กชายนันทพงศ์ ฤกษ์เกษี ๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๓๗
นางสาวปริญญาภัทร์

วิจิตรโชติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๓๘

เด็กหญิงปณฑารีย์ เต่าทอง ๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๓๙

นายปุณญพัฒน์ แก้วมนตรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๔๐

นางสาวพรสิริ แสงรายเรือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๔๑

นายพศวัต วงษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๔๒

นายพัชรพล ปานรัตนมงคล
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๔๓

นางสาวพิชญาภา อัตถาผล ๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๔๔

นางสาวพิมตะวัน อินโท ๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๔๕

นายพุทธิพงศ์ ถนอมวงษ์ ๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๔๖

นางสาวมณีรัตน์ ชนชนะกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๔๗

นางสาวมนัสพร ธนูศร
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๔๘

นางสาวรณิดา เกิดกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๔๙

นายรัชพล ดงรังสี ๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๕๐

นางสาวรัชรินท์ อนุสัตย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๕๑

นางสาวรัตติยากร พร้อมสง่า
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๕๒

นางสาวรินลดา เทียนชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๕๓

นางสาววรัญญา สุบุญสันต์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๕๔

นางสาววศินี คงศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๕๕

นางสาววิไลรัตน์ ผลงาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๕๖

นางสาวศลิษา ชัยสาครธรรม
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๕๗

นางสาวศิรินภา ครองประยูร ๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๕๘

นางสาวสิริโสภา เยสูงเนิน ๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๕๙

นางสาวสุภัชชา แก่นจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๖๐

นางสาวสุวพิชชา เตลา
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๖๑

นายอนุภัทร อินเลียง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๖๒

นางสาวอารียา ทับทิมไสย
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๖๓

เด็กชายคณุตม์ ลอยแก้ว ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญนิธิพันธุ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงณัฎฐา ธรรมชู ๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงณัฐธิชา เทศขำ
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๖๗
เด็กหญิงนันทวรรณ ตาสาย ๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงนิพาวรรณ์ สถานรัมย์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๖๙

เด็กหญิงบัณฑิตา วีรณะ ๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๗๐

เด็กหญิงบัณฑิตา สุนทรบุระ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๗๑

เด็กหญิงปวริศา เหลาธิ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๗๒

นางสาวปารมี บัวสด
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงปาริฉัตร์ อร่ามทิพย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงพรธิดา คุ้มชาวนา ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๗๕

นางสาวพรนภัส มีดำ ๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๗๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ สุทธาวาศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๗๗

เด็กหญิงพลาพร คำเงิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงกฤติกา แจ่มฟาชืน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีคร้าม
๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงขวัญชนก ธีราโมกข์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงฉัฐศิริ ลานำเทียง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงชญานิศ แซ่จัน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงชมพูนุท สุขรัสชู
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงชาลิสา พยัคฆ์ขาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วิสาคำ ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๘๖

เด็กหญิงณัฐวิภา ทองไชย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงณิชาพัชร์ กลัดเจริญ
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงดาราพร คลับคล้าย
๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๘๙
เด็กหญิงธนพรพรรณ

เติมเพ็ชร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๙๐

เด็กหญิงธนัญญา พรมมาสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงธมนวรรณ ทรัพย์สิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงธัณย์นิชา ตรงดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงธันย์ชนก เวินทอง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๙๔

เด็กหญิงนนทพร บุรีรักษ์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๙๕
เด็กหญิงนภัสพรชนก

ยงเยียงพันธุ์

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงนันทาดา ประไชโย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๙๗

เด็กหญิงบุญวิไล ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงเบญญาภา ปาลภูดินันท์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๐๙๙

เด็กชายปกรณ์ กล้าหาญ ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๐๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์

ผิวขม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๐๑

เด็กหญิงปาริชาติ ซ่อนกลิน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๐๒

เด็กหญิงปยะธิดา หินแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๐๓

เด็กชายปุญญพัฒน์ รักษ์ชูชีพ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๐๔

เด็กหญิงพัชธิชา จันทร์นุช
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๐๕

เด็กหญิงพัชริน รอดนุช ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงพิมพ์นภัส บุญมาก
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๐๗

เด็กหญิงนิชนันท์ ทองไทย ๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๐๘

เด็กหญิงภัทรสุดา มาโยธา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๐๙

เด็กชายภูฟา งามละมัย
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงมัณฑณสิริ เพิกพิทักษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๑๑

เด็กหญิงเมทาวี บุสภาค
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๑๒

เด็กชายรวิภาส ชำนิ ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๑๓

เด็กหญิงรักษิณา ศรีปทุมทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงรัชฎา ชนชนะกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๑๕

เด็กชายรัชเมศพัชร บุญนิมิตรไพศาล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๑๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บำรุงพงษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๑๗

เด็กหญิงวรรณนิภา ยอดปญญา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๑๘

เด็กหญิงวรัตยา ปานอำพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงวาธิณี แย้มพึง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๒๐

เด็กหญิงวิกาวี ปานย้อย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๒๑

เด็กหญิงศันสนีย์ ไผ่พงษ์ ๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๒๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ พิวิชัย
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๒๓

เด็กหญิงสมิตชา บุญวาสนา ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๒๔

เด็กชายสรวิศ โชติเจริญวาณิชย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๒๕

เด็กหญิงสโรชา เนียมไทย ๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๒๖

เด็กหญิงสุกฤตา เต้ทอง
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๒๗

เด็กหญิงสุภาพร แก้วมะณี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๒๘

เด็กหญิงอภิญญา ตังโศภิต

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๒๙

เด็กหญิงอรอนงค์ กองทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงอารยา พรมมาสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๓๑

เด็กหญิงอารยา สร้อยสว่าง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๓๒

เด็กหญิงเอมอัชนา วงศ์ราษฎร์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๓๓

เด็กหญิงกชกร เอียมวิลัย

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงกชพร อุปถัมภ์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงกนกพร อ่อนละม้าย
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงกนกอร ผลทอง ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๓๗

เด็กชายก่อบุญ คงศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงกานต์สุดา ยืนยง ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงกุลชญา จูเจียม ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงเกสรา ชมภูอ่อน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงขนิษฐา สุ่มยศ
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๔๒

เด็กหญิงจรรยพร ปยางสุ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๔๓

เด็กหญิงจันจิรา สุดรัก ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๔๔

เด็กหญิงจิรัชญา ดอกไม้ ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๔๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิทธิวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๔๖

เด็กหญิงจีราพัชร เตชะผลประสิทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๔๗

เด็กหญิงจุฑามาต จิตอะคะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๔๘

เด็กหญิงชฎาพร ทองภูบาล ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๔๙

เด็กหญิงชนกนันท์ อำชาวนา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๕๐

เด็กหญิงชนัญชิดา สมัครไทย ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงชนัดดา แก่นจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงชนาธิป กระถิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงชนิตตา เก็บดี ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๕๔

เด็กหญิงชนิสรา คงเกษม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงชมธนัท เสนาอินทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงชยุดา ปอกหลง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงชาญาดา รวยทรัพย์ ๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงชุฎามนฑ์ เครือถาวร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๕๙

เด็กหญิงชุติมา สันทะทรัพย์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๖๐

เด็กหญิงฐานภา บ้านเกาะ ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชุ่มจินดา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๖๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสงนิล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงณฐนนท์ อินสระ
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๖๔

เด็กหญิงณัฎฐรินทร์ แสนสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๖๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สายรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ทองสุข ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา กุลบุตร ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา อุดมผล
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๖๙

เด็กหญิงณัฐญาดา วงษ์ศุภศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงณัฐนิชา ใจอารีย์ ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ
อิศรางกูร ณ อยุธยา ๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงณัฐสุดา พวงรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงณิชนันท์ บัวอินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงณิชากร ขาวขำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงณิชาภัทร ประเสริฐผล ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๗๖

เด็กหญิงณิชารีย์ เปรมปรี ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงทักษิณา จันทร์สอน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงทับทิม จันทอง ๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงทิพปภา อุ่นทรวง ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงธนพร บริบูรณ์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงธนภรณ์ โพธิเขียว

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เบียเลียม

้ ่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงธัญรัตน์ เชือกลางใหญ่

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงธิชากรณ์ เหว่านาค ๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภู่ทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงธีร์ธิตา สายเงิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงนภัส ยิงวิริยะ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงนันท์นภัส เภาพาน
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๘๙

เด็กชายนิติวัฒน์ ชิตอรุณ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงบุณยาพร ร่มเย็น ๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงเบญญาภา สิริสาร ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงปพิชญา จุ้ยทองคำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๙๓

เด็กหญิงปริชญา มนตรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงปริยากร ม่วงศิริ ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงปริษา พะสุรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงปวริศา เพชรนิล
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ แหลมภู่
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงปณฑิตา เต่าทอง ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงปรัณธณา แววกระโทก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงปุณยวีร์ ชมจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงพนมพร นุตจรัส ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ตรีบัว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงพรธีรา รักจันทร์ ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงพรพรรณ พึงเนตร

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๐๖
เด็กหญิงพรรณพนัช

อินทรชิต
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงพริม จีนเสวก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงพลอยชล ชาญสิทธิสุวรรณ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงพิชชาภา ขาวขำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงพิชญาภา นุชวิจิตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงพิชญาภา หลักวิโรจน์ ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา วันพระ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงพุทธินันท์ ดาวดาษ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงภวิตรา บุญสุยา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงมาริษา เวณุภูติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๑๖

เด็กชายมิถุนา ยันอินทร์ ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงมินตรา เวียงทอง ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงโยรดา ชูยิง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๑๙

เด็กหญิงรพีภัทร จินตนาวิลาศ ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงรวินท์นิภา สงวนรัตน์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงรสิตา เหล็กสูงเนิน ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๒๒

เด็กชายรัชชานนท์ แย้มบู่
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ พงษ์พิชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงรัตนมน ปฏิทิน ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อ่อนวิมล
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงรุ่งณภา สวยงาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงลภัสรดา จันทร์หอมเกษร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๒๘

เด็กหญิงวนัสนันท์ ธาตุมี ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๒๙

เด็กหญิงวรรญภร ทองพรหม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงวรัญญา มณีอินทร์
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงวราพร นิลแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๓๒

เด็กชายวัชรพล สุบุญสันต์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงวันทนีย์ ผลเกิด
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงวาสิตา อังคะชัยวนิชสกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงวิรดา กนิษฐายนต์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงศตพร รังแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๓๗

เด็กหญิงศรัญรัชต์ สุวรรณโรจน์
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๓๘

เด็กชายศรุต ถัมภ์บรรฑุ
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๓๙

เด็กหญิงศศิรา พรหมวงษา ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงศศิวิมล แจ้งน้อย
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงศศิวิมล มงคลแท้
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๔๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพิมพูล

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงศิโรรัตน์ มุขศรี ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๔๔

เด็กหญิงโศภิษฐา ทองคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงสาริสา ทองอ่อน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๔๖

เด็กชายสิทธิกานต์ มาสุข
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงสิรภัทร วัดพูล
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงสิรินทิพย์ อินทราชา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงสุชญา ฉัตรเสน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงสุทัตตา เสนาะดนตรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา ครุฑอินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงสุภาลักษณ์ อ่อนนวล
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงสุรดา ธรรมผล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๕๔

เด็กหญิงสุรภา อาชีวะประดิษฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงเสาวนีย์ แม้นทอง ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงอทิตยา บุดตา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงอนัญญา ขันสร้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๕๘

เด็กหญิงอนัญญา นินทะสิงห์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ อกอารี
๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงอมลวรรณ สุดสระ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงอรปรียา มหายศปญญา ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงอริสรา นวะสิมัยนาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงอัยรดา มันเหมือนปอม

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงอัลิปรียา โชคชัยวิศิษฏ์ ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ตาลม่วง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงอิสริยา จันแบบ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงโอบบุญ เจริญสุข ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๖๘

นางสาวกนกวรรณ พรหมเมศร์ ๑๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๖๙

นางสาวกัลยาณี เอียมคง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๗๐

นายณัฐพงศ์ ลุ่มใส ๐๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๗๑

นางสาวพรชิตา แพร่งสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๗๒

นายสุธิชัย นาคสีทา
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๗๓

นายเณติวัฒน์ ศิริเพชร ๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๗๔

เด็กหญิงจินตนา สิงห์ทอง ๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงชมพูนุท สามาอาพัฒน์ ๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๗๖

เด็กชายชินวัตร ศิริวิเศษ ๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๗๗

นายณฐพล เทียนเสม
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงณัฐธิดา สุขสุมิตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วมณี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๘๐

เด็กชายธนกร คล้ายวงค์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๘๑
นางสาวปานปนเพชร

จิว
๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ทองคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๘๓

นางสาวภัทรธร ใจยังยืน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๘๔

นายรัฐธรรมนูญ คงสม
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๘๕

นายวงศธร ละมัยวงษ์
๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๘๖

นายวัชรกิตติ สิทธิรัตนปรีชา
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๘๗

นายศักดิพงศ์ การมาสม
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงสิริมา ดีรักษา ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๘๙

นางสาวสิริยากร หนูนันท์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๙๐

นายสุรเกียรติ ม่วงคำ ๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๙๑

นายอณัฐ หาศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๙๒

นายอดิศักดิ

์

อินทะ ๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๙๓

นายอภิสิทธิ

์

พรหมรักษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๙๔

เด็กชายกิฤตภาส เอียมใหญ่

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๙๕

เด็กชายชนรัตน์ เรือนงาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ลามันจิตร์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๙๗

เด็กชายธรรมนูญ สมไทย
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๙๘

เด็กชายธรรมปพน สะสม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๒๙๙

เด็กหญิงเปรมกมล อยู่ทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๐๐

เด็กชายเผ่าพันธ์ พลภักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๐๑

เด็กหญิงพัชรา พิมสุตะ ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๐๒

เด็กชายพัสสกรณ์ สงวนธนวงศา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๐๓

เด็กชายพิเชษฐ กิริวรรณา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๐๔

เด็กชายภาคภูมิ ลีสุพรรณ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๐๕

เด็กชายภีมปภพ กิจรักธรรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๐๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

แสนบุตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๐๗

เด็กชายอภิชิต มุจรินทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงไอดิน มรรครมย์
๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๐๙

เด็กชายก้องภพ แง่มท้าว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๑๐

เด็กชายกัญจน์ จุ้ยนิม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๑๑

เด็กชายกัมปนาท เกตุแก้ว ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๑๒
เด็กชายการัณยภาส

พิณพงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๑๓

เด็กชายคณิศร ผลศิริ ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงจณิสา ประสานศิลป ๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๑๕

เด็กชายจตุภัทร ขวัญนาค
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ คันทวี ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๑๗

เด็กชายจีรวัฒน์ นิมเดช

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๑๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

จันทร์บัว ๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๑๙

เด็กชายจุมพล เนตทับทิม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๒๐

เด็กชายเจษฎา แซมสนธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๒๑

เด็กชายเจษฎากร สืบจันทร์
๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๒๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เชือดี

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๒๓

เด็กชายชญานนท์ ทองทา ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๒๔

เด็กชายชนวิทย์ ไหล่แท้ ๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๒๕

เด็กชายชนะชัย เมฆกระบัว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงชนากานต์ จิตต์ลม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๒๗

เด็กชายชยธร คล้ายนุช ๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๒๘

เด็กชายชัยภัทร ผู้ผึง

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ เจิมแปน ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๓๐

เด็กชายชินวัตร นิกะดานนท์ ๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๓๑

เด็กชายชูวิทย์ ศรีปจฉิม ๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๓๒
เด็กชายเชาว์ชนินทร์

ไวทยาชีวะ ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๓๓

เด็กชายฐากูรญ์ ชืนเพ็ชร

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๓๔

เด็กชายณภัทร สังขยานนท์ ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๓๕

เด็กชายณัชพล พิศเพ็ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๓๖

เด็กหญิงณัฎฐธิดา คงเปยม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เอมโอช
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๓๘

เด็กชายณัฐนนท์ นวลสงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๓๙

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีสังวาลย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๔๐

เด็กหญิงณัฐนิชา มะลิงาม ๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๔๑

เด็กชายณัฐพล หาบุญมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงณิชนันทน์ ขาวบริสุทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๔๓

เด็กชายต่อรวย คามไส ๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๔๔

เด็กชายถิรวัฒน์ ทองอิม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๔๕

เด็กชายทรงพล มหาชัย
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๔๖

เด็กชายทรงสิทธิ

์

วงษ์เกตุ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๔๗

เด็กชายทัตพงศ์ พวงมาลัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๔๘

เด็กหญิงทัศน์วรรณ ยินดีพรต ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๔๙

เด็กหญิงทิพยภรณ์ หนูสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๕๐

เด็กชายธนกร เพ็ชรัตน์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๕๑

เด็กชายธนกฤต ประทุมมาตร์
๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๕๒

เด็กชายธนดล สนจิตร์
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๕๓

เด็กชายธนพล ชูละออง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๕๔

เด็กชายธนภัทร บุญทองล้วน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๕๕

เด็กชายธนภัสสร์ สุทธิแย้ม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๕๖

เด็กชายธเนศ ยุดดร ๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงธีรดา น้อยมัจฉา ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๕๘

เด็กชายธีร์ธนิก พิมพ์อูป
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๕๙

เด็กชายธีรภัทร ขามคม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๖๐

เด็กชายธีรภัทร์ บุญทองนุ่ม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๖๑

เด็กชายธีรเมธ วงษ์เจริญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๖๒

เด็กชายธีระวุฒิ เผ่าพันธุ์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงธีสุดาพร บัวหอม ๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๖๔

เด็กชายนนทกร บัวเงิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๖๕

เด็กชายนนทท์กรณ์ ธนะพิพัฒน์เดช
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๖๖

เด็กชายนนทพัทธ์ รักษาราษฎร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๖๗

เด็กชายนนทวัฒน์ อภิรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๖๘

เด็กชายนพกร ชักชวน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงนภาพร มุมกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๗๐

เด็กชายนัทธพงศ์ ร่วมเอียม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงนาตาลี นานุช
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๗๒

เด็กชายน่านฟา จันทรภูมิ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงนารี เกษรบัว
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงนิชาภา ปญญากุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงนิตยา ถนอมจิตร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงนุชจรี พุ่มมรดก
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๗๗

เด็กชายบดีพัชร ทับล้อม ๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๗๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ดวงใจ
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงเบญจพร สุริยันต์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงปทิตตา มาศรีดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๘๑

เด็กชายประวิช เอียดรอด
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๘๒

เด็กหญิงปรียามาศ ศรีเลิศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๘๓

เด็กชายปอมเพชร พงษ์ภมร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๘๔

เด็กชายปณณธร ทองเสริม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงปยนุช รุ่งเรือง ๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๘๖

เด็กชายพงศ์ไพบูลย์ คำหอมรืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๘๗

เด็กชายพชรพล พุ่มพวง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๘๘

เด็กชายพศวีร์ ปรีชานุกูล
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๘๙

เด็กชายพสุธันย์ แก้วเอียม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๙๐

เด็กชายพีรพล ชูจอหอ
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงภัคจิรา ท้องถิน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ ปานจำรูญ ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๙๓

เด็กชายภาคิน ตุริตะ ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงภารวี สุ่มคอย
๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๙๕

เด็กชายภูมิภัทร พุ่มใหญ่
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๙๖

เด็กชายภูริ เทียมตระกูล ๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๙๗

เด็กชายภูวนาท ลือลาภ ๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๙๘

เด็กชายยศฐพล สุขประเสริฐ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๓๙๙

เด็กชายยุทธศักดิ

์

เยียมจรรยา

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๐๐

เด็กชายรัชชานนท์ คงสมบูรณ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๐๑

เด็กชายรัฐภูมิ แสงพรหม
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๐๒

เด็กชายรัตน์รวี แกว่นกสิกรรม ๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๐๓

เด็กหญิงลักษ์คณา แซ่ก๊วย ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๐๔

เด็กชายลาภิศ แปนแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๐๕

เด็กชายเลอสินธ์ ทองเสทือน

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๐๖

เด็กชายวงศกร พึงชู

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๐๗

เด็กชายวรพงษ์ สนธิ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๐๘

เด็กชายวรวิช เสนะสกุล
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๐๙

เด็กชายวริทธิ

์

คณฑา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๑๐

เด็กชายวัชรพล แฟงแย้ม ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๑๑

เด็กชายวัชรินทร์ ทองคำสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ ชมแค
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๑๓

เด็กชายวีรภัทร กาฬสินธุ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๑๔

เด็กชายวีรศักดิ

์

โมสิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๑๕

เด็กชายวีระพงศ์ รังษีบุตร ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๑๖

เด็กชายวุฒิภัทร เทียมสอาด ๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๑๗

เด็กชายศตนันท์ ขันตี
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๑๘

เด็กหญิงศศิธร มานะโอสถ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงศศิธร รืนจินดา

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๒๐

เด็กชายศุภโชค จันทร์แถม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๒๑

เด็กชายศุภณัฐ คล้ายทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๒๒

เด็กชายศุภากร ปญญา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๒๓

เด็กชายเศรษฐพงศ์ สิทธิชัยเนตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๒๔

เด็กชายสายฟา ดวงเจริญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๒๕

เด็กชายสารัช แย้มยิม

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๒๖

เด็กชายสิริโชค บุญรอด
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงสิรินญา พูนสอาด
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา คิดมา ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๒๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ จันทวงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๓๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ปนทอง
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๓๑

เด็กชายอมรเทพ ถึงทรัพย์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๓๒

เด็กหญิงอมราพร ทองอร่าม ๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงอริสา สุขุม ๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงอรุโณทัย คำรักษ์ ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๓๕

เด็กชายอัครพนธ์ หล้ามูล
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๓๖

เด็กหญิงอัญพัชร์ รังสิมาศุภวัฒน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๓๗
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์

อิมเพ็ง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๓๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์

ทรงลำเจียก ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๓๙

เด็กหญิงกนกฉัตร บุริพันธุ์ ๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงกนกพร นามคง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๔๑

เด็กชายกนกพล ทองมุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๔๒

เด็กหญิงกนกพิชญ์ อุดมโชคมหาศาล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงกรองทอง แก้วกอง ๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๔๔

เด็กชายกฤตเมธ ประทุมทอง ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๔๕
เด็กหญิงกฤติยากรณ์

วิลัยรัก
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงกวิสรา ใจภักดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๔๗

เด็กชายกษิดิเดช

์

ชัยฤทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๔๘

เด็กชายกษิดิศ ชัยฤทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๔๙

เด็กชายกษิดิศ เภตรา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๕๐

เด็กหญิงกัญญ์วรา นาคเกียว

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๕๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร

สมใจ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๕๒
เด็กหญิงกัญญาภัคศ์

เสืออินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงกัญญาภัชร ฉิงทอง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๕๔

เด็กชายกันตภณ การะเกษ ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ประสานเสียง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงกัลยากร สังข์เพ็ชร ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๕๗

เด็กชายกิตติพงศ์ พวกพูน ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๕๘

เด็กชายกิตติภูมิ นนท์พละ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงกุลนันท์ ตันเจริญ
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๖๐

เด็กชายเกษมพงศ์ จันทวารี ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๖๑

เด็กชายโกวิทย์ อ่อนศิริ ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๖๒

เด็กชายคณิศร แสงเดือน ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๖๓

เด็กชายจตุพร พานเจริญ ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๖๔

เด็กชายจตุรวิทย์ ศรีส่วย
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงจริญญา บุษบา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงจรูญรัตน์ ทองศรี ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๖๗

เด็กชายจักรวุฒิ ไชยรักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงจินต์ศจี ภู่บำรุง
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๖๙

เด็กชายจิรพัฒน์ เกตุนาก ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๗๐

เด็กชายจิรภัทร นุ่มดี ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๗๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ผลมะเดือ

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๗๒

เด็กชายจิรวัตร บานเย็น
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๗๓

เด็กชายจิรัฏฐ์ ขาวบริสุทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๗๔

เด็กหญิงจีรนันท์ แจ่มเหมือน ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๗๕

เด็กหญิงฉันทกร เกตุขาว
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๗๖

เด็กชายชยกร นาคมัน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๗๗

เด็กชายชรัฐ พงศ์ปญจศิล ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๗๘

เด็กหญิงชลดา ใจขำ
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๗๙

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สายเงิน ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๘๐

เด็กชายชาคริต พฤษกลำมาศ
๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๘๑

เด็กชายชิติพัทธ์ สุขสมพืช ๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๘๒

เด็กชายชินวัฒน์ ก้านร่มกลาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๘๓

เด็กชายเชิดชาย ภู่สว่าง ๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๘๔

เด็กชายไชยวัฒน์ เลอสรวงศานติ ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๘๕

เด็กชายญาณพัฒน์ ตันหยง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๘๖

เด็กชายฐิติกร ชำนาญนา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๘๗

เด็กชายณฐชนน กันยา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงณัชพร ยศสมุทร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๘๙

เด็กชายณัฏฐนันท์ ณัฐเสณี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๙๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เพิมทรัพย์

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๙๑

เด็กหญิงณัฐจีรา ใจดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา กิมสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๙๓

เด็กชายณัฐเดช รักอยู่
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๙๔

เด็กชายณัฐนนท์ สิทธิ ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๙๕

เด็กชายณัฐพงศ์ เพไร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๙๖

เด็กชายณัฐพล ขำโคกสูง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๙๗

เด็กชายณัฐรัตน์ เมยเค้า ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงณิชารีย์ บุญส่งธรรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงณิณัฐชา หอประสงค์ผล ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๐๐

เด็กชายเดชาวิชญ์ สวัสดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๐๑

เด็กชายตรรกพล รัตนพลที
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงตรีเพชร อาจอุดม ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๐๓

เด็กชายทรงโปรด รักษาภักดี ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๐๔
เด็กชายทองธนวัฒน์

พงษ์ประดิษฐ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๐๕

เด็กชายทินภัทร เผือกเกลียง

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๐๖

เด็กชายทีปทัศน์ กลำสนอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๐๗

เด็กชายธนกร อุบลบาล
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๐๘

เด็กชายธนกฤต เงินคง ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๐๙

เด็กชายธนกฤต ผลเพิม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๑๐

เด็กชายธนกฤต สิงหะภูกาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๑๑

เด็กชายธนชัย เสงียมวงษ์

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๑๒

เด็กชายธนบูรณ์ หางหงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๑๓
เด็กหญิงธนพรพรรณ

กนิษฐายนต์ ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๑๔

เด็กชายธนพล ธาตะนะ ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๑๕

เด็กชายธนพล ปญจมณี ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๑๖

เด็กชายธนภูมิ ปนทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๑๗

เด็กชายธนะพล ขุนแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๑๘

เด็กชายธนาธิป ภูนาโท ๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๑๙

เด็กชายธนาธิป หนองจอก
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงธนิษา สีสด ๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๒๑

เด็กชายธรรม์ชัย เชียวชาญ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงธิญาดา อังคะชัยวนิชสกุล ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๒๓

เด็กชายธีรโชติ แววมณี ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๒๔

เด็กชายธีรไนย สุขสมพงษ์ ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๒๕

เด็กชายนติพงศ์ รุณวิจิตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๒๖

เด็กชายนภัสรพี ทองมุกข์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๒๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ น้อยเหนือย

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๒๘

เด็กชายนราธิปศ์ ยืนยง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๒๙

เด็กชายนัธทวัฒน์ ผลเจริญนนท์
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๓๐

เด็กชายนันทพงศ์ โคระทัต ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๓๑

เด็กหญิงนิชาภา อุไรพันธ์ ๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๓๒

เด็กชายนิติพล เรืองจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๓๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ นามยา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๓๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ เพ็งเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๓๕

เด็กหญิงบุญสิตา วงศ์กองแก้ว
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๓๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ

งามหน้า
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๓๗

เด็กหญิงเบญญา สง่าพันธ์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๓๘

เด็กชายปกรณ์ ดืมโชค

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๓๙

เด็กชายปกรรัช หนูนแปง ๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงปทิตตา บางยาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๔๑

เด็กชายปภังกร ฤกษ์ดี ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๔๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์

อาจคงหาญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๔๓

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ทวีธรากุล
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๔๔

เด็กชายประวิทย์ นวลเปนใย
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๔๕

เด็กชายปริญญา เชือพรมมา

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงปลายฟา ทะนานคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๔๗

เด็กชายปญจวิชช์ สุขช่วย ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๔๘

เด็กหญิงปาริฉัตร ลอกทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๔๙

เด็กหญิงปยะภรณ์ ขวดสาลี ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๕๐
เด็กชายปุญญาพัฒน์

สงคราม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๕๑

เด็กหญิงปุณยนุช เจิมศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๕๒

เด็กหญิงผริตา เรือนทอง ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๕๓

เด็กชายพงศภัค แจ้งดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงพนิตนันท์ สุขทิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงพรรณปพร แข่ธาตุ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงพรรณวรท สร้อยสน
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๕๗

เด็กหญิงพรวนัช แซ่เจ็ง ๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๕๘

เด็กชายพลพัต ทรัพย์บุญมาทวี ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๕๙

เด็กชายพัชร ทองคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๖๐

เด็กชายพัชรพล กลินอ่อน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๖๑

เด็กหญิงพัชราภา แจ่มแจ้ง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๖๒

เด็กหญิงพัชราภา ทองดอนเหมือน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๖๓

เด็กหญิงพัชริดา ถนอมจิตต์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๖๔

เด็กหญิงพัชรี สามัตถิยะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๖๕

เด็กชายพัฒนธิวัฒน์ โพธิรอด

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๖๖

เด็กชายพัฒนันท์ อาจฤทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๖๗

เด็กชายพัสกร ทองจรัส ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงพาขวัญ จักรอโน ๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงพิชญาวี แย้มประโคน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๗๐

เด็กชายพีรพัฒน์ กุบแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๗๑

เด็กชายพูนศักดิ

์

อุดมวรทรัพย์ ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๗๒

เด็กชายเฟองฤทธิ

์

ภู่ถาวรทรัพย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๗๓

เด็กหญิงภวรัญชน์ บุตรประโคน ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงภัคจิรา ไชยแสง ๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๗๕
เด็กหญิงภัทรมณฑน์

ศศะยานันท์
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๗๖

เด็กหญิงภัทรศรี จิตรเฉย
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๗๗

เด็กหญิงภีรดา มังกรแสงแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๗๘

เด็กชายภูมิภัทร เทียมทัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๗๙

เด็กชายภูวิศ ขอพ่วงกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๘๐

เด็กชายภูสิทธิ

์

กิริวรรณา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๘๑

เด็กชายภูสิษฐ์ ลอยนภา ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๘๒

เด็กชายมหรรฆพงศ์ ทักษิณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงมัญชุพร กองสุผล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๘๔

เด็กชายมาณพ ผิวคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๘๕

เด็กชายมานพ เบญจธรรมกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๘๖

เด็กชายยุทธพิชัย แทนทุมมา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ ลอยลม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๘๘

เด็กหญิงรัศมี เกตุกรัต ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงรุจิรา มุ่งกลาง ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๙๐

เด็กชายวชิรวิชญ์ ใจตึก
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงวรนุช สายบัว
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๙๒

เด็กหญิงวรรณวิดา อุบลศรี ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๙๓

เด็กชายวรวุฒิ เรืองสุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๙๔

เด็กชายวันชนะ ชืนสนุก

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๙๕

เด็กชายวายุ วีระเพ็ชร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๙๖

เด็กหญิงวิคทอเรีย สก็อทนีย์

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๙๗

เด็กชายวิชญะ บุญช่วย ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๙๘

เด็กหญิงวิมลวรรณ แซ่หวุ่น
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงวิราสินี สีนวล ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๐๐

เด็กหญิงวิลาสินี บุญศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ เฉยภิรมย์ ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๐๒

เด็กชายวีรภัทร นิติธรรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๐๓

เด็กชายศรยุทธ์ มะธิปาปง ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงศลิษา หนูมัน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๐๕

เด็กหญิงศศินัดดา แตกฉาน ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๐๖

เด็กชายศุภโชค วรรณงาม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๐๗

เด็กชายศุภณัฐ ถนอมงาม ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงสิรารมย์ หอมภูงา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๐๙

เด็กหญิงสิรินันท์ อภิรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๑๐

เด็กหญิงสุภัสสรา อยู่หลง ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แช่มชืน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๑๒

เด็กชายโสภณ ผลรวย
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๑๓

เด็กชายอชรวิส ศรนรินทร์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงอชิรญา พรรณมณี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๑๕

เด็กชายอชิรวัส ศรนรินทร์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๑๖

เด็กชายอติกร คงถาวร ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๑๗

เด็กชายอนพัช แขกซอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๑๘

เด็กชายอนพัทธ์ เวชชะ ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๑๙
เด็กหญิงอนันต์ญาณ์

คงธนโฆษิต
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๒๐

เด็กชายอนุพนธ์ สร้อยศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๒๑

เด็กชายอภิภู กาญจนภัทรากุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๒๒

เด็กชายอภิวัฒน์ สมพงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๒๓

เด็กหญิงอรณัส บรรพโต ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงอรณิชา แฟงฟอย
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๒๕

เด็กหญิงอรพรรณ ปรีชานุกูล
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๒๖

เด็กชายอรรณพ ฉันทวิเชียร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๒๗

เด็กชายอรรณพ เอียมสอาด

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๒๘

เด็กชายอรรถกร เอียมสอาด

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงอัฐภิญญา เผือกวัน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๓๐

เด็กชายอัมรินทร์ สมบุญ ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๓๑

เด็กหญิงอาณัฐฎา ปุนมีกิจ
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๓๒

เด็กหญิงอารยา แสงขุรัง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๓๓

เด็กชายอารียพันธ์ ชนะไพสารพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิไล วัดโบสถ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๓๔

นางสาวกวิสรา แสงนาค ๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๓๕

นายบุญญฤทธิ

์

สุดใจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๓๖

นางสาวปาริชาติ บัวหงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๓๗

นางสาวอลิชา เรียตาม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๓๘

นางสาวกรรณิกา หอมหวล
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๓๙

เด็กชายชัยพัทธ์ ปนเงิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๔๐

นายไชยวัฒน์ แสวงผล
๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๔๑

นายณัฐพล กังวานรัตนา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๔๒

นายณัฐพล จาบทอง ๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๔๓

นายนภดล โต๊ะชืนจรัสกร

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๔๔

นางสาวนารีรัตน์ วิริยะโรจนาวุฒิ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๔๕

นายวัชระ สิงคเวหน
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๔๖

นางสาวสุพรรษา บุญสร้อย ๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๔๗

เด็กชายอนันชัย โยธิกา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงชาลินี ศิริโภคา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๔๙

เด็กชายกฤตพล บุญกุศล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๕๐

เด็กชายกฤตภาส สว่างแสง
๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๕๑

เด็กชายกฤษฎา สุภาบุตร
๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๕๒

เด็กชายกันตภณ แวะสันเทียะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๕๓

เด็กชายจักรพันธ์ เกิดศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๕๔

เด็กชายจิรวัทฒ์ รักษาลำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๕๕

เด็กชายชยานันต์ ดีเอียม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๕๖

เด็กชายณัฎฐพงษ์ ดำราม
๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๕๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีบุรมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๕๘

เด็กชายเดชา รอดแสน
๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๕๙

เด็กชายตนุภัทร แซ่ตัง

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๖๐

เด็กชายถิรวัฒน์ สุขสุวรรณ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๖๑

เด็กชายเทวฤทธิ

์

มายูร ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๖๒

เด็กชายธนกร แซ่อึง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๖๓

เด็กชายธนทัต สิงห์ทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๖๔

เด็กชายธวัชชัย ปานพุ่ม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๖๕

เด็กหญิงเบญจพร สายสมัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๖๖

เด็กชายพรชัย แซ่เอียว

๊

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงพรธิตา ประสงค์เจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๖๘

เด็กชายภควรรธก์ ยศพล
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๖๙

เด็กชายภควัต บุญจันทร์ ๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงเมศิรินทร์ มีฉัตรี ๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๗๑

เด็กชายยศกร ศรีโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๗๒

เด็กชายวรพล คะรังรัมย์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๗๓

เด็กชายศศกร เกาะม่วงหมู่ ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๗๔

เด็กชายศิริชัย ศรีณรางค์ ๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๗๕

เด็กชายสิทธิกร วงค์มูล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๗๖

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

หอมหวล
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงสุนิสา ขาวขำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๗๘

เด็กชายอนพัทย์ ก้านขาว ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เปลียนแปลงสี

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๘๐

เด็กชายอัสหรัฐ สมญาติ ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๘๑

เด็กชายอาทิตย์ ไกรบำรุง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๘๒

เด็กหญิงอินทิพร อินทร์อนงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงอุษามณี สกุลณี ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๘๔

เด็กชายกตัณณ์ ทองถม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงกัลยา สุขนิม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงกิตติพร เลาะเฮาะ ๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงกิตติมา ศีตะโกเศศ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๘๘

เด็กชายจิณณวัตร สะตังโหมง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๘๙

เด็กชายจิรภาส นพพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๙๐

เด็กชายจิระวุฒิ สมสมัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๙๑

เด็กชายเจษฎา มะปรางทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๙๒

เด็กหญิงชลิตา คำอ้วน ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๙๓

เด็กชายชัยณรงค์ ไหมทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๙๔

เด็กชายชัยนนท์ ม่วงแก่น
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงญาณิศา สมใจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๙๖

เด็กหญิงฐิติพร โพล้งกลำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๙๗

เด็กชายณัชพล กองทอง ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๙๘

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

เอียมจิตร์

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๖๙๙

เด็กชายณัฏฐชัย แก้วกระจ่าง ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๐๐

เด็กหญิงณัฐธิดา โคจำนงค์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทรัพย์ศิริแสนคูณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พูนประสาทศิลป ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๐๓

เด็กชายเดชอุดม ลุนแดง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๐๔

เด็กหญิงถริตา จันทร์ชา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๐๕

เด็กชายทวีโชค ไกรสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๐๖

เด็กชายธนทัต วิไลพันธุ์
๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๐๗

เด็กชายธนธรณ์ วิลัยเลิศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีวัฒนพงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงธนัชญา เดือนสว่าง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๑๐

เด็กชายธีรวุฒิ กรอบทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๑๑

เด็กชายนวพร สุขวงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๑๒

เด็กชายนิติรุจน์ ศรีเสรีรุจน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๑๓

เด็กชายบวรทัต เปยมดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๑๔

เด็กชายบวรนันท์ เปยมดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๑๕

เด็กชายพลาธิป ปรางทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๑๖

เด็กชายพัชระนนท์ ปติพัฒน์วรกิจ ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๑๗

เด็กชายพันธ์นวัธ ทุนเสน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สงสาร
๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๑๙

เด็กหญิงภัทราพร ทานันท์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ กะนันตัง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๒๑

เด็กชายภูษิต ชุ้นเกษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ เหมือนทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๒๓

เด็กชายวรพล สมสมัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๒๔

เด็กหญิงวานิสสา ลำสัน ๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๒๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ กองศิริ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๒๖

เด็กชายวีรภัทร สร้อยดอกสน ๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงศลิษา จักษุริยา
๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๒๘

เด็กชายสรณ์ศิริ ทับทิม
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๒๙

เด็กชายสรวิชญ์ หิรัญพฤกษ์ ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๓๐

เด็กชายสรายุทธ เหล่าเทียนไชย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๓๑

เด็กชายสันติ จุขุนทด
๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๓๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ ดวงแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๓๓

เด็กชายสุรัต ยินดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๓๔

เด็กชายอชิระ ราตรีวิจิตร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๓๕

เด็กชายอดิเทพ พิณพาทย์
๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๓๖

เด็กชายอนวัช โฆษิตนุศาสตร์ ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๓๗

เด็กหญิงอัจจิมา ตันตระกูล
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๓๘

เด็กหญิงอาริษา แสงพราย ๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
วัดหงษ์ปทุมาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๓๙

นางสาวกนกนิภา สวัสดิไพรงาม

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๔๐

เด็กชายกฤษฎา จันทร์บุญแก้ว
๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๔๑

เด็กชายก้องปภท หาสุขตระกูล
๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๔๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร

การเจริญ ๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๔๓

เด็กชายกิตติธัช ไทยแท้ ๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๔๔

เด็กหญิงจิณห์นิภา อินทรเมรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๔๕

เด็กหญิงจิราพร รักยิม

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงจุไรรัตน์ ศิริจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๔๗

เด็กชายจุลภัทร แสนคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๔๘

นางสาวเจนจิรา บุญเสริม
๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๔๙

เด็กชายเฉลิมชัย กันตจินดา ๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๕๐

เด็กชายชนะใจ จิตรเฉย ๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๕๑

เด็กชายชนาธิป บัวเชย ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงชยานันท์ นาคทองคำ
๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๕๓

เด็กชายชัยธวัช รืนรมย์

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๕๔

เด็กชายชัยภํทร เมฆคต
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๕๕

เด็กชายชานน จันทวงษ์ ๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงฐิติมา ศรีทรัพย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๕๗

เด็กชายดลวี ก้านทอง ๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงธนพร ผาฤพล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๕๙

เด็กหญิงธัญญาเรศ คงวิเชียร ๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๖๐

นายบรรเจิด เสือฟก
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๖๑

เด็กชายปรวิทย์ กองแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๖๒

เด็กหญิงประวีนา นวลจอน
๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๖๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศิริบูรณ์ ๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๖๔

เด็กชายพงศธร สินมา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๖๕

เด็กชายพันกร ทองประเสริฐ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๖๖

เด็กชายพิชัยลักษณ์ คงคา
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงพิมลศรี แสงแก้ว ๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๖๘

เด็กชายภาคภูมิ จันทร์สะอาด
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๖๙

เด็กชายมนตรี เขียวไกร ๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๗๐

เด็กหญิงวรรณพร ทองน่วม ๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๗๑

เด็กชายวานิต พวงยาว
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๗๒

นางสาวศิรินดา แซ่เติน

๋

๐๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๗๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

ไตรสีห์ ๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๗๔

เด็กชายสมภพ โกลาหะฬะ ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๗๕

เด็กชายสุทธิพงศ์ ตรีวิสูตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๗๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินปา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๗๗

เด็กชายอนพัทย์ แผนสิงห์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๗๘

เด็กหญิงกัลยาณี มาตจันทึก
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๗๙

เด็กหญิงกาญจนา กงสบุตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๘๐

เด็กชายกิตติพศ ชูเชือ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๘๑

เด็กชายคงกระพันธ์ มหาสมบัติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงจารวี วงษ์ดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๘๓

เด็กชายจิรายุ ยิงสัมพันธ์เจริญ

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๘๔

เด็กหญิงชนัญชิดา เฉยชอบ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๘๕

เด็กชายชลพัฒน์ พูนเกษม ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๘๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

สุขเกษม
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๘๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ทรัพย์ผล ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๘๘

เด็กชายญาธิป ธัญจิราตุรากร
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๘๙

เด็กชายณัฐการณ์ ช่างปน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงณัฐนารี อินจะศร
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๙๑

เด็กชายเทพนคร ลุ้งใหญ่ ๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๙๒

เด็กชายธนรัตน์ แจ่มศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงธนัชพร ทองครุฑ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๙๔

เด็กชายธรรมนูญ ศรีวะรมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงธีรนาฎ ธรรมโชติ
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๙๖

เด็กชายบรรณกรต โถแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงใบขิง ฟองลม ๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๙๘

เด็กชายประติมากร ก้อนในเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๗๙๙

เด็กชายประวัติ ธารีจิตร ๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๐๐

เด็กชายปยะพงศ์ สว่างศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๐๑

เด็กชายปุริม ขาวเจริญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงไปรยา นีรอด
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๐๓

เด็กชายพลภัทร อุ่นเดช ๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๐๔

เด็กชายพิทยา อาจพงษา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๐๕
เด็กชายเพชรพัสสน เพชรวิจิตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๐๖

เด็กชายภัทรนันท์ แถนสีแสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๐๗

เด็กชายภานุวัฒน์ วิลา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๐๘

เด็กชายภูวนาท จันทร์สะอาด ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๐๙

เด็กชายวัชรศักดิ

์

เปยมงาม ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๑๐

เด็กชายศิรวิทย์ ช่อดารา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงสุจิตรา จำปาเทศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๑๒

เด็กชายหิรัญทรัพย์ เพ็งโตวงษ์ ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๑๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

สลักคำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๑๔

เด็กชายอนุศิษฎ์ เพียจันทร์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงอรไพลิน ขันธวัฒน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๑๖

เด็กชายอวัช เปรมอ่อน ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๑๗

เด็กชายอัครชัย นิลโท ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงอาริสา เลิศลำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงกชกร พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๒๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์

ผุยมูลตรี ๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๒๑

เด็กชายกฤษณะ หมวกน้อย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๒๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร

ดวงจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงกุลธิดา ทับทิมดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงขนิษฐา ขันตี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๒๕

เด็กชายเขมวัช จำเริญดี ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๒๖

เด็กหญิงจันทิมา อิมน่วม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๒๗

เด็กหญิงจารุวรรณ คงประกอบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๒๘

เด็กชายจิรเดช บริบูรณ์ทรัพย์
๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๒๙

เด็กชายจิรพนธ์ นอสิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๓๐

เด็กชายจิรวัฒน์ โปะแก้ว ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๓๑

เด็กชายจีรภัทร บุญรอด
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๓๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วเหลือ ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงชญานิน นิลโนรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๓๔

เด็กหญิงชนิดา พุ่มจำปา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญปน ๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๓๖

เด็กชายชุติภาส เมืองจันทึก
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๓๗

เด็กหญิงฐาปนี ละมังทอง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๓๘

เด็กชายฐิติกร มานะกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๓๙

เด็กชายฐิติโชติ ธิมาชัย
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๔๐

เด็กชายณภัทร วัจนชีวะกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๔๑

เด็กชายณัฏฐชัย ดุสิตสุทธิรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มีศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๔๓

เด็กชายดรัณ วัจนะพุกกะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงดาปนีย์ จันทร์วิชัย ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงดาราวดี จิระสุวรรณกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๔๖

เด็กชายดุษฎี เครือใย ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงตะวันฉาย บัวผิว
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๔๘

เด็กชายตันติกร วรกิจสาทร ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๔๙

เด็กชายทินภัทร เรืองสุวรรณ์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๕๐
เด็กหญิงทิพย์ภากรณ์

อุทยาพนาลี ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๕๑

เด็กหญิงทิพวรรณ ขวัญเมือง ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๕๒

เด็กชายเทวา สิงห์แก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงธณัฐชา บุญอุ้ย
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๕๔

เด็กชายธนโชติ เพ็ชร์ศรีงาม ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๕๕

เด็กชายธนต์ชัย ใสพลกรัง ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๕๖

เด็กชายธนภัทร ประเสริฐศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๕๗

เด็กชายธนภัทร ผดุงศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๕๘

เด็กชายธนภูมิ ประเสริฐศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๕๙

เด็กหญิงธนัชชา ตินตะโมระ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๖๐

เด็กชายธนากร โชติจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๖๑

เด็กชายธรรทณาชัย บัวยิม

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงธันย์ชนก ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงธิติมา ผึงด้วง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๖๔

เด็กชายธีรเดช สำเร็จดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๖๕

เด็กชายธีรนันท์ ศิลารัมย์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๖๖

เด็กชายธีรพัฒน์ เต็งมิง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๖๗

เด็กชายธีรภัทร์ ขาวสนิท
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๖๘

เด็กชายนนทพันธ์ น้อยใส ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๖๙

เด็กชายนพคุณ เรืองสุวรรณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงนพรัตน์ กอสันเทียะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงนฤมล วงศ์ก่อ ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๗๒

เด็กชายนัทธพงศ์ ตรีสมุทร
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๗๓

เด็กชายนิคม ตังวรรณสุข

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๗๔

เด็กชายนิธิกร บุตรวงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๗๕

เด็กชายเนติพงษ์ พานทอง ๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงเบญญาภา กระตุปญญา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๗๗

เด็กชายปฐมพงศ์ ร่มรืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๗๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ เหล่าประเสริฐ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๗๙
เด็กหญิงประภารัตน์

ราชยา ๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๘๐

เด็กหญิงปณณพร มีศิริ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๘๑

เด็กหญิงปยวรรณ ประทุม ๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงไปรดา ทูลเกล้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๘๓

เด็กชายพงศกร แซ่เตีย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๘๔

เด็กชายพสภัค ฉลอง ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๘๕

เด็กชายพหัสชัย แก้วพร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงพัชรพร ชูช่วย
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงพัฐสุดา จอมคำสิงห์
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๘๘

เด็กชายพาทิศ จรรยาลิขิต ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๘๙

เด็กหญิงพิชชาพร ช้างเขียว ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๙๐

เด็กหญิงพิณทอง เชือบุญมี

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญฉิม ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ พรมบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๙๓

เด็กชายพีรวิชญ์ สุวรรณชืน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๙๔

เด็กชายพีระพล สำราญอยู่
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๙๕

เด็กชายพูลศักดิ

์

ไทยเจริญ ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงภคินี เจดีพราหมณ์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๙๗

เด็กชายภฤศ มณีสาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๙๘

เด็กชายภัทรพล พันธ์พรม ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงภัทรภร ครุฑพงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๐๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ วงศ์สิงห์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๐๑

เด็กชายภาณุพงศ์ แซ่ห่าน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๐๒

เด็กชายภาณุพงษ์ มูลทองจันทร์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๐๓

เด็กชายภาณุมาศ ชำนาญพล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๐๔

เด็กชายภาณุวัตณ์ เปลียนสุข

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๐๕

เด็กชายภูมิณิภัทร์ แสงกระสินธุ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๐๖

เด็กชายมงคล วงษ์มณี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงมณีพร มะตนเด ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๐๘

เด็กชายมนตรี บัวเสนาะ ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๐๙

เด็กชายมนพัทธ์ สะราคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๑๐

เด็กชายยศกร ยอดดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงยาณิศา แย้มมาก ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๑๒

เด็กหญิงรชต จันทมาตย์
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๑๓

เด็กชายรติกร เปลียนงาม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๑๔

เด็กชายระพีพัฒน์ ลิมพระคุณ

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๑๕

เด็กชายรัชพล เกตุแจ้ ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงรัศมี งามละออ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๑๗

เด็กชายวรเมธ ใจทรัพย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงวรรณพร แซ่ลี

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงวรวรรณ วงษ์หุ่น
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงวราพร คงคาวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงวลัยพรรณ ธุรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๒๒

เด็กชายวสันต์ คำฟู ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๒๓

เด็กชายวัลลภ ตุ้มทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๒๔

เด็กหญิงวาสนา จันเพ็ชร

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๒๕

เด็กชายวิชัยโชค ศรีวิชัย ๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๒๖

เด็กชายวิทย์วศิน สัญญโภชน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ ประทุมศิลป
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๒๘

เด็กชายวีรพัทธ์ วรรณศิริ
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๒๙

เด็กชายวีระโชติ แซ่โง้ว
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงศตางศ์ ลิมปการณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงศศิกานต์ เกตุพงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงศศิธร สิวไธสง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงศศิพร สุรัตนชัยการ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๓๔

เด็กชายศักดิสุริยา

์

คำวัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๓๕

เด็กชายศักร์กรินทร์ พลมณี ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๓๖

เด็กชายศิขริน วันทา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๓๗

เด็กชายศิรสิทธิ

์

จิตรสุวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๓๘

เด็กชายศิวกร พุ่มงาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๓๙

เด็กชายศิวกร แร่ลี ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงศุภชัญญา สถิตย์ภูมิ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๔๑

เด็กชายสรัล จิระธนานันต์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๔๒

เด็กหญิงสาธกา พินิจโคกกรวด
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๔๓

เด็กชายสิปปกร เมฆแสน ๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๔๔

เด็กชายสิริโชค เดขุนทด
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงสุณิสา บุตรวงษ์ ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๔๖

เด็กหญิงสุพิชญา ชาวโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๔๗

เด็กชายสุภณ พลวัชรินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงสุภาพร งามภักดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๔๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

อักษรศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๕๐

เด็กชายโสภณัฐ พูนศิริ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๕๑

เด็กชายอชิตพล เสียงลำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๕๒

เด็กชายอดิศร เกษรา ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๕๓

เด็กชายอนุชิต อนุวงศ์ ๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ เชือจาด

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงอรจิรา ไทรย้อย ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๕๖

เด็กชายอานัส โตลอย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) วัดบางหลวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๕๗

นายกฤษฎา อุทัยเลิศ ๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๕๘

นางสาวกัญญารัตน์ ด้วงเงิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๕๙

นายคุณานนต์ มัญชุสารัตน์ ๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๖๐

นางสาวจันทิมา จันทร์หอมหวล
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๖๑

นางสาวชลิตวรรณ เพิมพูล

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๖๒

นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๖๓

นายณัฐชนน อ่อนสุวรรณ์ ๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๖๔

นายธนภัทร เกษประยูร
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๖๕

นายนันทชัย โตอ่วม
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๖๖

นายเนติธร กอผจญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๖๗

นายปรัชชานนท์ สันวิลาศ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๖๘

นางสาวพรพรหม พิมพารัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๖๙

นายพลฤทธิ

์

น้อยนคร ๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๗๐

นางสาวรัชชภรณ์ สุทธิ
๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๗๑

นายศิระศักดิ

์

ศรีหาโคตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๗๒

นายสิปปภาส นวมโคกสูง ๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๗๓

นางสาวกมลชนก จันทร์เทียน ๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๗๔

นางสาวกฤตยาณี เรืองเนตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๗๕

นายกฤติพนธ์ คชสาร ๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๗๖

เด็กหญิงกัลยาณี ประเสริฐสังข์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๗๗
นางสาวการุณลักษณ์

ประทุมทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๗๘

นายกีรติ เฝาหนองดู่
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๗๙

นายกีรติกานต์ ทองกลำ ๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๘๐

นางสาวครีมมา พรชัย ๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๘๑

นางสาวคุณิตา วิจารณ์ศิลป
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๘๒

นางสาวชญาดา เข็มรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงชญานี แสงนิล
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๘๔

นางสาวชิดชนก ดวงสว่าง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๘๕

นายณรงค์ศักดิ

์

วังคูณ ๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๘๖

นางสาวณัชธีรา ชุมวงค์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๘๗

นางสาวณัฐกานต์ หงษ์โต
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๘๘

นายณัฐชนน ศรีพิพัฒน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๘๙
เด็กชายณัฐชยปกรณ์

คำภา ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๙๐

นายณัฐปคัลภ์ โพธิศรี

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๙๑

นางสาวดวงกมล คำมูล
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๙๒

นางสาวดวงฤทัย ปนอ้าย
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๙๓

นายดุลยวัต สิงห์รักษ์
๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๙๔

นายเดชาธร โคกดอน ๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๙๕

นางสาวเตชิตา ดวงนิล
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๙๖

นายทินภัทร แก้วกลึงกลม
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๙๗

นางสาวธนาภรณ์ สุทธนุกูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๙๘

นางสาวธนาภา ประสิทธิโชคไชย

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๐๙๙๙

เด็กชายธเนต หม้อทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๐๐

นายธรรมศาสตร์ พรมเศก
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงธิดาวรรณ อ่อนดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๐๒

นางสาวธิรดา บุตรธรรม ๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๐๓

นายนพรัตน์ แก้วนิยม ๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงนิรชา หล้าแก่น ๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๐๕

นายปฏิภาณ ทัศนอุไรรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๐๖

นายปภังกร หมู่สูงเนิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๐๗

นางสาวปภาดา ศิรินาคสมบูรณ์
๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๐๘

นายปรเมศร์ มาประดิษฐ ๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๐๙

นายปรินทร ชะเนติยัง
๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๑๐

นางสาวปวริศา อ่อนงาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๑๑

นางสาวปานไพลิน คำเวียงสา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๑๒

นางสาวพรทิพย์ หัสดร
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๑๓

นายพรหมมนัส โคมจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๑๔

นางสาวพัชรภัค พรหมจันทร์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๑๕

นางสาวพัชราภรณ์ พงษ์เพชร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๑๖

นางสาวพัณณิตา ฝายพล
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๑๗

เด็กชายพัสกร ศักดิประดับกุล

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๑๘

นางสาวพิชญา พิศกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๑๙
นางสาวพินัทศิกานต์

มาบวบ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๒๐

นางสาวพิมพ์ชนก ด้วงเงิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๒๑

นางสาวพิมพ์วิภา แซ่ตัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๒๒

นายพีรพล พึงทวี

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๒๓

นางสาวภัทรพร จิตรสม
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๒๔

นายภัทรวรรธน์ พูลละผลิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๒๕

นายภาสกร กิตติคุณาดุลย์ ๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๒๖

นายภูวดล มาสู่ผล
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๒๗

นายมงคล จบศักดิสาย

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๒๘

นางสาวมนัสนันทน์ ศรีสุบรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๒๙

นางสาวมัณฑิรา โม้เวียง ๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๓๐

นายเมธาวิน ไทยวงษ์ศรี
๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๓๑

นางสาวระวิวัลย์ ปานทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๓๒

นางสาววนิดา สว่างใจ ๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๓๓

นายวรรณลภย์ นิตระ
๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๓๔
นางสาววรรธจพรรณ

พิกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๓๕

นางสาววิชญาดา ผ่องกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๓๖

นางสาววิมลรัตน์ ปนนัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๓๗

นางสาววิสสุตา แขมโคกกรวด
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๓๘

นางสาวศรัญญา เก้ารัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๓๙

นายศิรบดินทร์ แสงเดือน ๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๔๐

นางสาวศิริกานต์ สิงห์ดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๔๑

นายสุทธิกานต์ ทรัพย์ประเสริฐ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๔๒

นางสาวอริศรา ดงหงษ์ ๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๔๓

นายเอกพงศ์ ปญญานุมาภรณ์ ๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๔๔

เด็กชายกฤตพณ ผลประดิษฐ์ ๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๔๕

เด็กชายกฤตพร อินทร์งาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๔๖

เด็กชายกษิดิเดช

์

อินทร์สอาด ๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๔๗

เด็กชายกิตตธร เนียมสวัสดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๔๘

เด็กชายจักรภพ วงษ์เคลือวัลย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๔๙

เด็กชายจิรภัทร หวังดี
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๕๐

เด็กชายจิรัฐกาล เบ้ามา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๕๑

นายเจษฎา งามสม
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงชนิกานต์ ทรงทองคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๕๓

เด็กชายชัยอนันต์ บุญมี
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๕๔

เด็กชายชินพัฒน์ พรสินชัย ๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๕๕

เด็กชายณภัทร บุบผาพวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๕๖

เด็กชายณัชภัค สาคร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๕๗

เด็กชายณัฐกาญ จันทร์หอมเกษร ๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๕๘

เด็กชายณัฐพล พรมแดง ๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๕๙

เด็กชายณัฐพัฒน์ รักขาว
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงณัฐพิมล นิธิกุลสวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๖๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ กลางประพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๖๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ เปาริก
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๖๓

เด็กชายธนกฤต จันทรนิยม ๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๖๔

เด็กชายธเนตร ปุยสิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๖๕

เด็กชายนทีบดี ศรียา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๖๖

เด็กชายนนทพันธุ์ ลักษิตานนท์
๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๖๗

เด็กชายนพรัตน์ ประเดิมชัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๖๘

เด็กชายบดินทร์เดช นุชประเสริฐ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๖๙
เด็กชายบุญทยานนท์

ฝายวงษ์ ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๗๐

เด็กชายปรมี แก้วกัลยา
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๗๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ เชียงเงิน ๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๗๒

เด็กชายพงศธร เพ็ญโพธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๗๓

เด็กชายพงษ์เทพ ปทมภาสพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๗๔

นางสาวพรณิชา วิศรุตวงศา ๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๗๕

เด็กชายพสธร แก้วระย้า ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๗๖

เด็กชายพัชรพล ทองสาตร์ ๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภุมรินทร์ ๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๗๘

เด็กชายพีรภัทร ผ่องจำปา ๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๗๙

เด็กชายพีรวัฒน์ เกียรตินำโชค
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๘๐

เด็กชายพีระพงษ์ รักษาแก้ว ๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงภัทรวดี บำรุงกิจ ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๘๒

เด็กชายภูเบศ ไชยศร ๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๘๓

นายภูมินทร์ พรหมเลิศตระกูล
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๘๔

เด็กชายภูริพัฒน์ อำจ้อย ๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๘๕

เด็กชายภูริภัทร ปนทรัพย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๘๖

เด็กชายวณุรันย์ วนิชดำรงค์ศักดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๘๗

เด็กชายวรกวี เสือคนอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๘๘

เด็กชายวรเมธ พัฒนสิริโยธิน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงวรรัตน์ ลือฤทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงวริศรา อรรถกรวิกรัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๙๑

เด็กหญิงวารี ทองเชือ

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๙๒

นายวิชรัตน์ นนจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๙๓

เด็กชายวิสูตร นำสุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๙๔

เด็กชายวีระพงษ์ ไวยพูศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๙๕

เด็กชายศรวิษฐ์ สะระนาค
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๙๖

เด็กชายศักดิดา

์

ติสันเทียะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๙๗

นางสาวศิริรัตน์ นามไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๙๘

เด็กชายศุภชัย จันวิสิทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๐๙๙

เด็กชายศุภณัฐ วัฒนาพรประเสริฐ ๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๐๐

เด็กชายสิกกาย ปนแก้ว ๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๐๑

เด็กชายอภิวัฒน์ จันทไล
๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ เล็กประดิษฐ์ ๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๐๓

เด็กชายกฤษดา โสดาโคตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๐๔

เด็กชายกันตวิชญ์ พร้อมผล
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๐๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา

ถาวรธรรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๐๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ นามอาษา
๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๐๗

เด็กชายกิตติภณ รุ่งเรือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๐๘

เด็กชายฆนัท กรมธรรมา ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๐๙

เด็กชายจตุรพร อำกรด
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๑๐

เด็กชายจิรภัทร ตอนสันเทียะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงจิรัชยา ธรรมพิดา ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๑๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เหม็นเณร ๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๑๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ใจเขว้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๑๔

เด็กหญิงชนานันท์ วงศ์วิเศษ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๑๕

เด็กชายชนิตชัย เอียมสม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๑๖

เด็กชายชโยดม ผลอุดม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๑๗

เด็กชายชานนท์ ศิริสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๑๘

เด็กหญิงชุติญา พงษ์สิงห์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๑๙

เด็กชายญาณกิตติ

์

กองแก้วจินดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๒๐

เด็กชายญาณวิชญ์ เวชรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๒๑

เด็กชายฐาปนัตต์ บริบูรณ์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๒๒

เด็กชายณธนวรรธน์ อำภา ๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๒๓

เด็กชายณพล ธูปกระจ่าง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๒๔

เด็กชายณพวิทย์ พระเทพ
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๒๕

เด็กหญิงณัชชา เจริญสาร
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๒๖

เด็กชายณัฏฐ์ธเณศ ชินภัคจารุศิริ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๒๗

เด็กชายณัฐกฤต แสงใจหนัก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๒๘

เด็กชายณัฐพงศ์ หลานท้าว ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ปสสา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๓๐

เด็กหญิงดรุณี บัวแดง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๓๑

เด็กชายเดโชพล คันธะมาลย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๓๒

เด็กชายตรีภพ อนุรักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๓๓

เด็กชายทรงฤทธิ

์

ขำทรง ๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๓๔

เด็กหญิงทิพวรรณ ยอดสง่า
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๓๕

เด็กชายธนกร ภาวนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๓๖

เด็กชายธนกฤต นิมเงิน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๓๗

เด็กชายธนภัทร วรุณศรี
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๓๘

เด็กชายธนากร สิงห์จันทึก
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๓๙

เด็กหญิงธมลวรรณ มาตราช
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๔๐

เด็กชายธรรมรัตน์ อ่อนพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๔๑

เด็กหญิงธัญชนก สงสีจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๔๒

เด็กหญิงธัญมาดา ผ่องอำพัน ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๔๓

เด็กหญิงธันยภัทร รอดอุดม
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๔๔

เด็กชายธีรพัทธ์ ศรีทิม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๔๕

เด็กชายนคร เสือแก้ว ๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๔๖

เด็กชายนนทกร แสงจันทร์
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๔๗

เด็กชายนพณัฐ วงศ์วิเศษ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๔๘

เด็กชายนพดล งามแท้ ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๔๙

เด็กชายนพรัตน์ เดชเดชา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงนฤนาท อาจสำอางค์ ๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๕๑

เด็กชายนฤสรณ์ โพธิศรีสุข

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๕๒

เด็กชายนวคุณ ชัยอุดม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๕๓

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ เอียมแสน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๕๔

เด็กชายนัฐนนท์ แก้วคงธรรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๕๕

เด็กชายนัฐภาค เชือเมืองพาน

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงนันท์นภัส พรหมแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงนุชจรินทร์ วิไลพร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๕๘

เด็กชายปฏิพล ทัศนอุไรรัตน์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๕๙

เด็กหญิงปทิตตา แสงศาสตรา ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงปนัดดา สิงห์ชู ๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงประภัสสร อ่อนหวาน ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๖๒

เด็กชายปวริศ ทองโชติ ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๖๓

เด็กชายปองภพ คล้ายพยัฆ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๖๔

เด็กชายปารมี เรืองประชุม ๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๖๕

เด็กชายปยวัฒน์ ปฏิตัง ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๖๖

เด็กชายปยะทัต โสดาพัฒ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๖๗

เด็กชายพงษกรณ์ จำนงค์
๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๖๘

เด็กชายพลาธิป อินทร์ขัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๖๙

เด็กชายพัสกร โสปญหาริ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๗๐

เด็กชายพิชาภพ ศรีสายหยุด
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๗๑

เด็กชายพีระพัฒน์ คำเรืองศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงภัทรา ขลากระโทก
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงภัสสร ลิขิตสกุลชัย ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๗๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ เถือนประดิษฐ์

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๗๕

เด็กชายภาวศุทธิ ลินิฐฎา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงภิรดา บุญโท
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๗๗

เด็กชายภูชิสส์ เรืองบุญสุข ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๗๘

เด็กชายภูริณัฐ อินทร์สอาด
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงเภริตา ปณณกนกโชติ ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๘๐

เด็กหญิงมุทิตา ภักดีอำนาจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๘๑

เด็กชายยุทธนา วงษ์ทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๘๒

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แก่งอินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๘๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ปลัดใส
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๘๔

เด็กชายรัฐภูมิ ผงทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๘๕

เด็กชายวชิรวิทย์ เภาพิมพ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๘๖

เด็กหญิงวรัชยา สอาดเอียม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๘๗

เด็กชายวรายุทธ ดาวเรือง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๘๘

เด็กชายวัชรพงษ์ พันธ์ศรี
๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๘๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ แสงทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๙๐

เด็กชายวันชาติ อยู่ยืน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงวาฐยา ปลืมศรี

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๙๒

เด็กชายวีรวัฒน์ เชืออินต๊ะ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงศตพร รุจิเมทินีกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๙๔

เด็กชายศวัสกร ชัยโย ๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล ด้วงหวัง
๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๙๖

เด็กชายศุภณัฐ เกตุดี ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๙๗

เด็กชายศุภรากร ศรีสอน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงสกมล รุจิเมทินีกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๑๙๙

เด็กชายสกรรจ์ อยู่สินธุ์ ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงสรนันท์ ควรพันธุ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๐๑

เด็กชายสรวิศ เวรวรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๐๒

เด็กหญิงสโรชา บุตตาแสง ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๐๓

เด็กชายสิทธิพงศ์ ลุประสงค์
๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๐๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ สุขแสวง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๐๕

เด็กชายสุรเชษฎ์ จูมดอก ๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๐๖

เด็กหญิงฬตพร พวงเจริญพร
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๐๗

เด็กชายอธิปกร คำงาม ๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๐๘

เด็กชายอภิชาติ แก้วปญญา ๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๐๙

เด็กชายอภิรักษ์ กลินชืน

่ ่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๑๐

เด็กชายอมรเทพ เอียมพ่อค้า

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๑๑

เด็กหญิงอมราวดี จบศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๑๒
เด็กหญิงอัญะมณฑน์

จอมทิพย์ ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๑๓

เด็กชายอัษฏาวุธ มีเลิศสม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๑๔

เด็กชายอิฐธิพล หินอ่อน ๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๑๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ โอบอ้อม ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๑๖

เด็กชายอิศรานุวัฒน์
มีห่วง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๑๗

เด็กชายเอราวัณ ไชยรถ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๑๘

เด็กชายกชพัฒน์ สมัครเขตรกิจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงกนกกร แก้วกาญจน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงกรกมล ศรีเวช ๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๒๑

เด็กชายกรกฤต วุฒิสาร
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๒๒

เด็กชายกฤตนัย บุญมา ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๒๓

เด็กชายกฤตภาส โฉมศุภางค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๒๔
เด็กหญิงกฤตยวรรณ

ภูมิยิง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๒๕

เด็กชายกฤติเดช สายตุ่นแก้ว
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๒๖

เด็กชายกฤษฏ์ สุขเสียงศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๒๗

เด็กชายกฤษณะ ตู้ที
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๒๘

เด็กชายกฤษณะ พุมมา ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๒๙

เด็กชายกฤษณะกร พินนุช
๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๓๐

เด็กชายกลวัชร ไทยศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๓๑

เด็กหญิงกลินผกา

่

ชนะบุญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๓๒

เด็กหญิงกวินธิดา ชาตะรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๓๓

เด็กหญิงกวิสรา แสงศรี ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๓๔

เด็กชายกอปรกานต์ เกาวิจิตร
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงกานต์ทิตา ชีวะกุล ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๓๖

เด็กชายกิจชนะ แก้วขาว ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๓๗

เด็กชายกิตติคุณ ประนมยงค์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๓๘

เด็กชายกิตติพงศ์ พินมณี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๓๙

เด็กชายกุลพัชร ไทยศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๔๐

เด็กหญิงเกตุนภัส การะเกตุ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๔๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทุ่มทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๔๒

เด็กชายคณากฤต วงษ์เจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๔๓

เด็กชายคมชาญ แก่นเพชร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๔๔

เด็กชายคุณากร แสงขำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๔๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ คำเขียว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๔๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ รักแผน ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงจันจิรา แย้มนาก
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงจิดาภา สมบุญเพ็ญ ๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๔๙

เด็กชายจิรภัทร ประสพจิตร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๕๐

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทะมาตร
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงจิระนันท์ ปทวี ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงจิรัชญา อังดา

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๕๓

เด็กชายจิรัฏฐ์ พูลผล
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทาลุน ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๕๖

เด็กชายเจษฎาพงศ์ ทาเศรษฐ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๕๗

เด็กชายฉัตรมงคล ชัยวรวิบูล ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงฉัตราภรณ์ พลเยียม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงชญานันท์ แสงหัวช้าง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๖๐

เด็กหญิงชญานิษฐ์ แสงหัวช้าง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงชนัดดา เพชรธนกิจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงชมภูนุช สุขเมือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงชลฐิญา อินทรชิตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๖๔

เด็กชายชลนที นิลโท
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๖๕

เด็กชายชัยวัฒน์ แจ่มถนอม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ติงอ่วม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๖๗

เด็กชายชาคริต ไชยศรี
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงชาลิสา จวงถาวร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๖๙

เด็กชายชิโณรส เกิดทะโสม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงชิดชนก โอทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๗๑

เด็กชายชินพัฒน์ เทวรักษ์พิทักษ์ ๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญพิทักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๗๓

เด็กชายโชติภัทร เพิมทอง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงญาณินท์ ติจันทึก
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงญาตาวี อินทร์สอาด ๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๗๖

เด็กหญิงณฐกร สิมมา ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๗๗

เด็กชายณภคดล เมืองแสน ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงณภัทร ไชยพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๗๙

เด็กชายณภัทร สว่างเถือน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๘๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วงศ์พระสุธา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๘๑

เด็กชายณฤชภณ มังษา ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๘๒

เด็กชายณัชพล หวังดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงณัฎฐธิดา บุญเติม ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ปานสิงห์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๘๕
เด็กหญิงณัฐฐิญาภรณ์

ศรีประสาน ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๘๖

เด็กชายณัฐดนัย เทศนะ ๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๘๗

เด็กชายณัฐพล ทองดีเลิศ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๘๘

เด็กชายณัฐพล พัดทอง ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๘๙

เด็กชายณัฐภัทร จันทร์สา ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงณัฐภัสสร โสภา
๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ มณีสาตร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ประคำ ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ โสนาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๙๔

เด็กชายณัลทวัฒน์ แคว้งอินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๙๕

เด็กหญิงณิชกมล ศิริบำรุง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๙๖

เด็กชายดนุวศิน นวลฉำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงตะวันฉาย โตแปน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๙๘

เด็กชายเตรวิช เซ็งแซ่
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงทัศนีย์ ยศง้าว ๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๐๐

เด็กชายทินภัทร ยืนยง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๐๑

เด็กชายทิวาโรจน์ ยอดสง่า
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงแทนขวัญ ปารมี ๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๐๓
เด็กหญิงแทนพรรณ เหมือนแท้ ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๐๔

เด็กชายธนโชติ พรรณโคตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๐๕

เด็กชายธนโชติ รูปจำลอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๐๖

เด็กชายธนเดช มะกลำศรี
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๐๗

เด็กชายธนบูรณ์ พุ่มน้อย
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๐๘

เด็กชายธนพล ตังใจเพียรเลิศ

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๐๙

เด็กชายธนภัทร คล้ายเชียงราก ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๑๐

เด็กชายธนภัทร พงษ์แจ่ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๑๑

เด็กชายธนภูมิ คำจันทร์ ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๑๒

เด็กชายธนยศ พรศรี
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ อินต๊ะแสน ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงธนัชพร ชัยพัฒน์
๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๑๕

เด็กชายธราดล วงศ์ใย ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงธัญชนก จำปา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงธัญญ่า รูปโสม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๑๘

เด็กชายธัญนพ ไหวติง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๑๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สวัสดิพานิช

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๒๐

เด็กชายธัณย์ศรุต โตศรีสวัสดิเกษม

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๒๑

เด็กชายธันวา กลินฟุง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๒๒

เด็กชายธีรยุทธ บุระ ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๒๓

เด็กชายธีรวัฒน์ จารุสิน ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๒๔

เด็กชายธีรวีร์ ทับทิมโต
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๒๕

เด็กชายนนทภัทร ปญญาโส
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๒๖

เด็กชายนนทวัฒน์ แก้วใส
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงนภัสนันท์ ชีวศุภสมิทธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๒๘

เด็กชายนรภัทร ฤทธิจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๒๙

เด็กชายนรินทร ศรีภักดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๓๐

เด็กชายนรินทร์ มะลิวัลย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๓๑

เด็กชายนฤพล ปกกัดตัง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงนฤมล ทับทิม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๓๓

เด็กชายนวพล เนียมสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงนวลออ คำจุ้ม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงนันท์นภัส รอบแคว้น
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๓๖

เด็กชายนันทวัฒน์ นิสีดา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๓๗

เด็กชายนันทะ ศิลปยวง ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงนันทิกานต์ ลุนลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๓๙

เด็กชายนิธิศ มังคะลา ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงนิรภัทร โชคชัชวาล ๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ ผาริโน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๔๒

เด็กชายบรรพต สอนวงศ์จิตร ๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๔๓

เด็กหญิงบุษราคัม วงค์เหลา ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๔๔

เด็กชายปกิด จุลมุน ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงปนัดดา อุดมเศรษฐ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๔๖

เด็กชายปรเมศวร์ นะโรภาส
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๔๗

เด็กชายประชานาถ ดีพงศานนท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๔๘

เด็กชายปราชญ์ โพธิพุ่มเย็น

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงปริยาพร วรพล ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ผานัด
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงปาริชาติ สีแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงปารีณา แสนสุภา ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงปยะนุช แนวมัน

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงเปรมระพี บุญสีห์สิริกร ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๓๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๕๕

เด็กชายพงศกร บุญวัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๕๖

เด็กชายพงศกร ศรมณี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๕๗

เด็กชายพงศ์ธร แสนกุน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๕๘

เด็กชายพงศ์พัฒน์ บุญมี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๕๙

เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

พุฒินันทนากร ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๖๐

เด็กหญิงพรชนก เจริญสัตย์ ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงพรนภา สุขเกษม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๖๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ พันชนะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๖๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ ทวีสิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๖๔

เด็กชายพรภวิษย์ ชนะพล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๖๕

เด็กหญิงพรภิสิทธิ

์

คุ้มครอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๖๖

เด็กชายพลภูมิ ดีสูงเนิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๖๗

เด็กชายพัชร สุทินเผือก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงพิชญา แสงอาวุธ ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงพิชญานันท์
คำนึก

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๗๐

เด็กชายพิพัฒน์ ไพศาลเจริญงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงพิมลวรรณ เจริญสัตย์ ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๗๒

เด็กหญิงพิยดา นนทชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงพิริญาภรณ์
หงษ์สิงห์ทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๗๔

เด็กชายพีรพล พึงเพ็ง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๗๕

เด็กหญิงเพชรลดา พิมสาร
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๗๖

เด็กหญิงแพรวา รักษาแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงภรัสปวีม์ ปจฉิมนันท์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๗๘
เด็กหญิงภัควลัญชญ์

จ่าทองคำ ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๗๙

เด็กชายภัทธรวัฒน์ ดิษยพัฒน์โสภณ ๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ภิรมย์เพิม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๘๑

เด็กชายภัทรพล อรำเรือง ๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๘๒

เด็กชายภัทรพล อ่อนแจ้ง
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๘๓

เด็กชายภากร พรรณขาม ๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๘๔

เด็กชายภานุวัฒณ์ ชาวโพนทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงภารตี สุขสมทรัพย์ ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๘๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ กระจ่างวงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๘๗

เด็กชายภูริพัฒน์ อิมอกใจ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๘๘

เด็กชายภูริวัจน์ พุ่มขจร ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๘๙

เด็กชายมงคล ปลอกทอง
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงมีนตรา สามาอาพัฒน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงเมลาณี สินชู ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงเมษยา มณีโชติ ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๙๓

เด็กชายรชต อินทะโชติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๙๔

เด็กหญิงรพีพรรณ ภาคทวี ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงรพีวรรณ พราน้อย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงรสิตา วิริยะประสาท
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๙๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ชืนแสง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๙๘

เด็กชายรัฐภูมิ วังนวล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๓๙๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ ธรรมรัตน์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๐๐

เด็กหญิงรัตนากร กุลทะโชติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๐๑

เด็กชายวงศ์วัฒน์ อินอำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๐๒

เด็กชายวชิรวิทย์ เทียนเทพ
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๐๓

เด็กชายวชิระ เพชราเวช ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๐๔

เด็กชายวทัญู ศศิวิมล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๐๕

เด็กชายวรปรัชญ์ ช่วยฤกษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๐๖

เด็กชายวรภพ เฟองหัตถกิจ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๐๗

เด็กชายวรเมธ พลอยมุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๐๘

เด็กชายวรวิทย์ กฤษณะกุล ๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงวรัญญา ทรัพย์ยิง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงวริศรา นันทะโกมล ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงวศินี วงษ์เรือน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๑๒

เด็กชายวสิษฐ์พล เกิดปน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๑๓

เด็กชายวสิษฐ์พล หงส์ตระการศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๑๔

เด็กชายวัชรพงษ์ กองอ้น
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๑๕

เด็กชายวันชนะ เนิดน้อย ๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงวันนิสา วังกระพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๑๗

เด็กหญิงวาเลน บุญเกิด
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๑๘

เด็กหญิงวิรัมภา ก้อนนาค ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๑๙

เด็กหญิงวิริยาภรณ์ เทศวัตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๒๐

เด็กชายวิศวัสต์ ศรีคำดอกแค ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๒๑

เด็กหญิงวีรดา ศรีเพ็ชร
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๒๒

เด็กชายวีรภาพ คมอนาเขต
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๒๓

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ปนแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงศศิภา ออมสมสวย ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล กาลจักร
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๒๖

เด็กหญิงศิรภัสสร เผือกฟก
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงศิริประภา สิงห์โคตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๒๘

เด็กชายศุภวิชญ์ เขียนเสือ ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๒๙

เด็กชายศุภวิชญ์ เพ็งแก่นแท้ ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๓๐

เด็กหญิงสตรีรัตน์ โสปญหาริ ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๓๑

เด็กหญิงสรณ์สิริ ศุภลักษณ์มงคล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๓๒

เด็กชายสรยุทธ สัมมากิจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงสรวงสุดา สอดส่องกิจ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๓๔

เด็กชายสราวุธ หอมสมบัติ ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๓๕

เด็กชายสันติสุข ขุนสอาด
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๓๖

เด็กชายสินมหัน ช่างเพ็ชร์ผล
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๓๗

เด็กชายสิรภัทร สุวรรณหงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๓๘

เด็กชายสุชาย ไทยเจริญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๓๙

เด็กหญิงสุทธิกมล จันทเรือง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงสุพิชชา เจริญนา ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงสุพิชญา มณีวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงสุภาวดี พูลสวัสดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงสุมาลี เพลียหาญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๔๔

เด็กชายสุรธัช ธรรมเจริญ ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๔๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ ประสงค์สิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๔๖

เด็กหญิงหลินภาพร หลิน ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๔๗

เด็กชายหสนนท์ ทองอ่อน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๔๘

เด็กชายหัสดินทร์ แดงด้วง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๔๙

เด็กชายเหมราช โพธิจิตต ๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๕๐

เด็กหญิงอชิรญา ราตรีโชติ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๕๑

เด็กชายอชิรวุฒิ ไชยเขตต์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๕๒

เด็กชายอชิระ วงษ์ประยูร
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๕๓

เด็กหญิงอติชา ปญญา ๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๕๔

เด็กชายอนุชา ราตรีโชติ
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๕๕

เด็กชายอภิชาติ วงค์เมือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๕๖

เด็กชายอภิวิชญ์ ผดุงพัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงอริญชยา ไฝชัยภูมิ
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๕๘

เด็กชายอัครชา พุ่มพานุพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๕๙

เด็กชายอัครฐาวิชญ์ เชือบุญมี

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๖๐

เด็กชายอัครพล บัวคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๖๑

เด็กชายอัครพล สร้อยมาศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๖๒

เด็กชายอัครวินท์ ศุขไพบูลย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงอัจรีย์ บุญเกิด
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๖๔

เด็กชายอานนท์ ชะโปรัมย์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๖๕

เด็กชายอานนท์ ดวงประสาท
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๖๖

เด็กชายอิทธิกร เสนสมญาติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๖๗

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ดำรงค์กูลสมบัติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๖๘

เด็กชายเอกณัฎฐ์ ทิวแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงแฮนน่า ฮารีฮาเรน ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วัดเปรมประชา  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๗๐

เด็กชายณัฐนนท์ เพชรสุก ๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๗๑

เด็กชายณัฐพงษ์ เจริญกุล ๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๗๒

เด็กชายประมาณ หมัดหวัง
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๗๓

นายปรัชญา โพธิที

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๗๔

นายพิษณุกร แสนอินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๗๕

เด็กชายวิทวัส สุริยันต์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๗๖

เด็กชายสรวิชญ์ สมุติรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๗๗

เด็กชายเสริมยศ ยิงประเสริฐ

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๗๘

เด็กชายอานนท์ ทองแสง ๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๗๙

เด็กชายกนกศักดิ

์

ศรีชลาลัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๘๐

เด็กชายอมรเทพ วรจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขวัญมิง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๘๒

เด็กชายฐาปนพงษ์ งานยางหวาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๘๓

เด็กชายณัฐภัทร มีเย็น ๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๘๔

เด็กชายยศภูมิ เกณสาคู
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงวรรณสา สีดา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ วัดเสด็จ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๘๖

นายสมัชญ์ สุทธิลักษณ์
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยุคใหม่
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงศศิกานต์ คำภาชาติ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๘๙

เด็กชายธนภัทร ม่วงแพ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงสุกัญญา บัวแก้ว ๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๙๑

เด็กชายนรินทร์ คำงาม
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๙๒

เด็กชายสิทธิพร ชูแสง ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๙๓

เด็กชายนันทกร ธรรมศิริ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๙๔

เด็กชายระพีภัทร ศรีแก้ว ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๙๕

เด็กชายรพีภัทร โคตา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๙๖

เด็กหญิงณัฐมน เทพทอง ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๙๗

เด็กหญิงเนาวรัตน์ กำหนดนับ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๙๘

เด็กหญิงกรวรรณ รุ่งขจรกลิน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๔๙๙

เด็กชายชินวัตร อยู่เงิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๐๐

เด็กชายยศวิน พัดบุญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๐๑

เด็กชายชนวีร์ เอมชะอุ่ม ๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๐๒

เด็กชายอชิตะ เรืองศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๐๓

เด็กชายดนุพล มาตรชมพู
๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๐๔

เด็กชายองอาจ แผลงนอก
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๐๕

เด็กชายสิงหา ชัยรัตน์ ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๐๖

เด็กชายเสกสรรค์ จันทร์ประมูล ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๐๗

เด็กหญิงบวรรัตน์ ไชยพระอิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๐๘

เด็กหญิงเขมินทรา ศรีสว่าง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง วัดบางกุฎีทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๐๙

นางสาวกฤษณา เพ็ญการ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๑๐

นางสาวธีริศรา เรือนปานแก้ว ๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๑๑

นางสาวสุดารัตน์ พุ่มไทร
๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๑๒

เด็กหญิงกัญจพร มังคะลา ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๑๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โสภากุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๑๔

เด็กชายจิรวัฒน์ มีพูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๑๕

เด็กชายเจษฎา ใจเรือน ๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๑๖

นายเจษฎารักษ์ ศิริอวยพร
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๑๗

เด็กชายชนะชัย อนุสรศักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๑๘

เด็กชายณภัทร ลุนชัยภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๑๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เขียวขำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๒๐

นายทนง มันคง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๒๑

เด็กชายธนพล ปานพิมพ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๒๒

เด็กชายพงศ์เทพ ภู่งามชืน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงพิมพ์พิมล แหวนเงิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๒๔

เด็กชายภูวดล เกิดแสง ๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เคหระ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงศศิธร พลจารุ
๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๒๗

เด็กหญิงกชกร ดวงกระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๒๘

เด็กชายจิรภัทร์ สีพลอย ๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๒๙

เด็กชายเจษฎา รัตนภู
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๓๐

เด็กชายเฉลิมพงษ์ สิทธิศร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๓๑

เด็กชายชัชวาล วงษ์จำปา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงชัณษา เม่นสุวรรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๓๓

เด็กชายชานนท์ รังหอม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงชุติมา รัชตะนาวิน ๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงฑิมพิกา พุ่มไทร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๓๖

เด็กชายทรงชัย บาลนคร ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๓๗

เด็กชายทินภัทร เพียงโคกกรวด ๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุญพวง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงปุณยนุช ชมทวี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๔๐

เด็กชายพงศกร รักษาวงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงพนิดา วิโรจน์สกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงพฤกษา ฟูเหลือ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๔๓

เด็กหญิงวาสนา ม่วงเงิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๔๔

เด็กชายสมพงศ์ พวงบุบผา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๔๕

เด็กชายสราวุฒิ เย็นทรวง
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๔๖

เด็กชายสิทธิชัย สิงมะหม้อ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๔๗

เด็กหญิงสุธาสินี สุดบางโพธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๔๘

เด็กหญิงสุนิตา ทองเปราะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา ปลาสุวรรณ
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๕๐

เด็กชายสุรชัช บุญมี ๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ เฉลิมนนท์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๕๒

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ศรีเหล็กแดง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงคำราณี สุริรมย์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงจารีรัตน์ บัวบาน ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วสายทอง ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๕๖

เด็กชายชนจันทร์ บัวคำนิล ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ต้นกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๕๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

ก๋าแก้ว ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๕๙

เด็กชายทินกร เปลืองกลาง

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๖๐

เด็กชายธัญเทพ ธนเวโรจน์วงศ์ ๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๖๑

เด็กชายนฤดม โพธิเอียม

์ ่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๖๒

เด็กหญิงนันทิพร วิโรจน์สกุล ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๖๓

เด็กหญิงเบญจพร ช้างเย็นฉำ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๖๔

เด็กชายปยะบุตร อิมถึง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงพรพนา ศิริชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๖๖

เด็กหญิงพรรณิภา ประดิษฐ์วงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๖๗

เด็กชายพสุเทพ อินทร์ปาน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงภัทรภร มีศิลป
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา พุ่มไทร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๗๐

เด็กชายวชร ไหมทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๗๑

เด็กชายวรรธนสิน เพิมสุข

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๗๒

เด็กชายวัชรพงษ์ รุ่งแสง ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงวันวิภา บุญสังข์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๗๔

เด็กชายวายุพัฒน์ สภาพบดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๗๕

เด็กชายสนธยา สุดา ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๗๖

เด็กหญิงสาวิตรี เฟองฟู
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๗๗

เด็กชายสิทธิชัย ทัดสอน
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงสุภาวดี พรมบุตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๗๙

เด็กชายอโนทัย ม่วงเถือน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๘๐

เด็กชายอภินันท์ จูเปาะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๘๑

เด็กชายออมทรัพย์ อินแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๘๒

เด็กหญิงอังคณา วงษ์ทองดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๘๓

เด็กชายอัธพร การสาสนะ ๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงอาริญา บุญรับ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๘๕

นางสาวสุดารัตน์ บุพผา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๘๖

นางสาวจินดารัตน์ บ่อทอง ๐๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๘๗

นางสาวพัชร์ธมลภัค
คงคาดิษฐ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๘๘

นางสาวแพรวนภา มะลิสา
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๘๙

นางสาวอรพรรณ ม่วงอ่อน ๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๙๐

นางสาวอุนนดา พรมนิวาส
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๙๑

นายธวัชชัย เวฬุวนารักษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๙๒

นายเพ้น เจริญลาภ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๙๓

นางสาวสุกัญญา ชาติวงศ์
๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๙๔

นายชยุตรา มีใจสืบ ๐๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๙๕

นายธนากร บดีรัฐ
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๙๖

นายนิรุตติ

์

มาระมัด
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๙๗

นายสิทธิชัย ทองประเทือง
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๙๘

นางสาวพร อิสระเดช
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๕๙๙

นางสาวจิรวรรณ กรมบัวภา ๐๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๐๐

นางสาวชุติกาญจน์ แซ่เติน

๋

๑๕/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๐๑

นางสาววิมลมาศ ศรีนาคล้วน ๒๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๐๒

นางสาวกฤติมา เรืองบุญสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๐๓

นางสาวมนัสนันท์ รอดอ่อน
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๐๔

นายชัยพล สรรพศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๐๕

นายปริญญากร บุญยัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๐๖

นางสาวปพิชญา แสนละเอียด
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๐๗

นายภูมิพัฒน์ สิงห์อุดร ๐๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๐๘

นายวายุ พิมพ์ศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๐๙

นายวุฒิพงศ์ พรมณี ๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๑๐

นางสาวนงลักษณ์ แก้วแหลง ๐๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๑๑

นางสาวนุชนาถ พวงเพชร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๑๒

นางสาวอรนุช นุชเจริญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๑๓

นายณัฐพงศ์ สมศรี ๐๗/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๑๔

นางสาวนำฝน แสงทอง ๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๑๕

นายกิตติพัทธ์ มะโนทน ๐๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๑๖

นายทรงกลด ศิริบุตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๑๗

นายภัทรดนัย ยิมสาระ

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๑๘

นายธนพนธ์ สุขแสวง
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๑๙

นางสาวปภาวรินท์ รอดสัมฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๒๐

นายสุทธิพงศ์ ระหาร ๐๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๒๑

นายภาณุพงศ์ พ้นภัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๒๒

นางสาวเจนจิรา สุเพ็งคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๒๓

นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรสว่าง
๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๒๔

นางสาวพรรชราพร พัดทอง
๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๒๕

นายอนุวัฒน์ จงรับกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๒๖

นางสาวปนัดดา ดีแสง ๐๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๒๗

นางสาวนิสากร พึงสกุล

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๒๘

นางสาวภัทราวดี สมการณ์ศรีสกุล
๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๒๙

นายทิวากร ดีประวี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๓๐

นายกฤตเมธ สินทม
๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๓๑

นายวีระพงษ์ เศรษฐาวงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๓๒

นางสาวพิมลรัตน์ คะระนันท์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๓๓

นางสาวกาญจนา บุญเพ็ง ๐๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๓๔

นางสาวแพรพลอย สังข์สี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๓๕

นางสาวสุภาวดี พงษ์ไทย
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๓๖

นายทัตพงศ์ สียางนอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๓๗

นายณฐิวุฒิ คำฟู ๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๓๘

นางสาวณัฐวลัย หงษ์น้อย
๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๓๙

นางสาวณัฐริกา อันโนนจารย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๔๐

นายนฤพล พันธวงษ์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๔๑

นายศุภวัฒน์ ทรัพย์มี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๔๒

นายภัทรพล คำส่า ๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๔๓

นางสาวพีรณัฐ ไกรษร
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๔๔

นางสาวณัฐธยาน์ อุดมวงษ์
๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๔๕

นายนราธิป พลับเพลินรบ
๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๔๖

นายดนัยฤทธิ

์

ศิริเรือง
๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๔๗

นางสาวพนิตย์นัน ชืนชวน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๔๘

นายชัยรัตน์ ฝอยฝน
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๔๙

นายชัชชัย ทองอนันต์ ๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๕๐

นายวรรณวัฒน์ ชูวงค์วุฒิ ๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๕๑

นางสาวนฐฌล วงษ์จุ้ย ๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๕๒

นางสาวนิศาชล พุทธศาสตร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๕๓

นางสาวจิรนันท์ จันทร์ลอย
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๕๔

นางสาวพรนภา อินทร์อ่อน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๕๕

นางสาวชาลิสา เรืองบุญญา
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๕๖

นางสาวสุนิสา ทศพร
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๕๗

นายอนุชัย มีแย้ม
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๕๘

นางสาวชฎารัตน์ ท้วมไทย
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๕๙

นางสาวนิฤชา บัวแย้ม
๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๖๐

นายบุญวีย์ รอดแจ่ม
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๖๑

นางสาวกมลลักษณ์ ทองอ่อน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๖๒

นางสาวฐิติรัตน์ บัวโพธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๖๓

นางสาวจริญญา อำอ่อน
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๖๔

นายปญจพล งามตา ๐๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๖๕

นายสิทธิชัย ต่อยทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๖๖

นายวิชยากร ถานอาดนา
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๖๗

นายโชติวัฒน์ จิรดิลก ๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๖๘

นายนาวินท์ หาบหาม
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๖๙

นายวัชรินทร์ เรืองแจ่ม
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๗๐

นายสาธิต พัดปุย
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๗๑

นางสาวดารารัตน์ เรืองทิพย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๗๒

นายสุพรรณ ช่วยสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๗๓

นายอดิเทพ บุญกิจ ๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๗๔

นายอดิศร มรกฏจินดา ๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๗๕

นายพรชัย ศรีทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๗๖

นายชาญณรงค์ อินจำปา
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๗๗

นายโจ เกิดโภคา
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๗๘

นายมินทะดา พลารักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๗๙

นายณรงค์ชัย โสภาวัง ๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๘๐

นายวงศกร ทองศรี
๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๘๑

นายใจเลิศ เสาะแสวง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๘๒

นางสาวน้องอนงค์ นิมขุนทด

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๘๓

นางสาวเกียรติคุณ กล้าหาญ ๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๘๔

นางสาวสิรีธร จินดาวงศ์ ๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๘๕

นายฐิติโชติ จับใจ ๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๘๖

นางสาวจันทร์วิมล ทนครบุรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๘๗

นางสาวณัฐทิตา เนติพิทยานันท์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๘๘

นางสาวอารียา ธันยธรณ์ธีรโชติ ๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๘๙

นายกิติภูมิ สุทธิจักษ์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๙๐

นายธนพล คล้ายสุบรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๙๑

นางสาวพิชามญชุ์ ฤาษีประสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๙๒

นายโสภณวิชญ์ เทียนทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๙๓

นายเจษฎา สนใจยิง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๙๔

นางสาวสิริยากรณ์ หากะวี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๙๕

นายวยุรณัฐ พิทักษ์วัฒนกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๙๖

นายมินทร์ธาดา กิงตะโก

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๙๗

นางสาวอนัดชา ศิริแพงมา ๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๙๘

นายนพรัตน์ คุ้มวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๖๙๙

นายบุณยกร โพอุไร
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๐๐

นางสาวชัชชฎางค์ ชัยยะแสง ๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๐๑

นางสาวปุณญิศา อยู่ชมสุข ๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๐๒

นางสาวมนัสวี อยู่ชมสุข ๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๐๓

นางสาวพุทธรัตน์ พูดจา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๐๔

นางสาวศศิธร นพกาล ๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๔๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๐๕

นายปฏิคม ธรรมโคตร ๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๐๖

นายปญญา สุขทวีไพบูลย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๐๗

นายปรัญชัย โคตรศรีเมือง ๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๐๘

นายพิสิษฐ์ มิตตะสา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๐๙

นางสาวชลณี หงษ์ทอง ๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๑๐

นางสาวจิราภรณ์ ดวงสิม
๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๑๑

นางสาววนัชพร กันหาเทียง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๑๒

นายโชติณัฏฐ์ สังขะพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๑๓

นายธนธรณ์ จุลพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๑๔

นายรชชานนท์ สามลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๑๕

นายจักรกฤษ ฤกษ์ดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๑๖

นายสมรักษ์ ทองพันธุ์
๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๑๗

นายแทนคุณ บวรธนปญญา
๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๑๘

นางสาวภนิดา เบียทอง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๑๙

นายภานุพงศ์ เสือผ่อง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๒๐

นายพุทธิกรณ์ ต้นเกิดมงคล
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๒๑

นายนพเก้า เปาบ้านสวน
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๒๒

นางสาวอริสา อยู่ชมสุข
๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๒๓

นางสาวพฤกษา มาลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๒๔

นายสุรเดช นนทชัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๒๕

นางสาวไพลิน รืนพาหนะ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๒๖

นายชัยบุณฑร์ ซือสัตย์

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๒๗

นางสาวเกษราภรณ์ ทองสีสุก ๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๒๘

นางสาวปวันรัตน์ แก้วสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๒๙

นางสาวบุษบา ทะนวนรัมย์ ๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๓๐

นางสาวปยะธิดา พรหมกสิกร
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๓๑

นางสาวกุลธิดา ดิษฐสว่าง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๓๒

นางสาววรารัตน์ ช้อยผาย
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๓๓

นายวีระภัชร์ บุญศิริรัช
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๓๔

นางสาวปริชาติ แว่นแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๓๕

นางสาวปณิดา พุ่มกลิน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๓๖

นายปณณ์พัฒน์ อรุณเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๓๗

นางสาวกัญญาณัฐ เสียงเอก ๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๓๘

นายวีรศักดิ

์

จินดามณี ๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๓๙

นายกฤษดา หกเหลียม

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๔๐

นางสาวรุ่งไพลิน ลายศิลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๔๑

นางสาวสลินทิพย์ อินทะญาติ ๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๔๒

นางสาววิภา โชครัศมี ๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๔๓

นางสาววรัญญา สะท้านวัตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๔๔

นายสารธาร วงษ์สุวรรณ
๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๔๕

นายธานี บุญรักษา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๔๖

นางสาวจันจิรา บุญทรัพย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๔๗

นายพิทักษ์ กำแหงพล
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๔๘

นายคณิน ฉิมนุ้ย ๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๔๙

นายกิตติศักดิ

์

กุลสอน
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๕๐

นายชินภัทร ปุตามา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๕๑

นายปญญา กรรณรัตน์ ๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๕๒

นางสาวปุณยนุช ศรีมาก
๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๕๓

นางสาวฐิตินันท์ มนมานนท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๕๔

นางสาวธนาภรณ์ ราชบุญศึก
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๕๕

นางสาวปรางทิพย์ นามคง ๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๕๖

เด็กหญิงปรางวลี แสนเมืองชิน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๕๗

นางสาวณัฐกานต์ ยินบุรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๕๘

นางสาวศรัณย์ชนก ปนทอง ๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๕๙

นายทศพล ทับน้อย ๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๖๐

เด็กชายสุทิวัส ครามเขียว ๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๖๑

นางสาวเกศราภรณ์ พากเพียร ๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๖๒

นางสาวญาณิศา บัวเข้ม
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๖๓

นางสาววราภรณ์ ครูธสนธิ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๖๔

นางสาวสิรามล สุขใจดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๖๕

นางสาวสุพรรษา ผกาทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๖๖

นางสาวศศินา พุกประจบ ๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๖๗

นายพัชรพล ละดาดก
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๖๘

นางสาวจิรัชญา แสงเรือง ๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๖๙

นางสาววรรณษา น้อยใย
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๗๐

นายสหภาพ เปรมศักดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๗๑

นายปริวัฒน์ ศรีจำปา
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๗๒

นางสาวจิรัชภรณ์ มีสวยสกุลวงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๗๓

นางสาวพนิดา บัวยิม

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๗๔

นางสาวกนกวรรณ พวกผกา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๗๕

นางสาวกมลชนก เวียงอินทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๗๖

นางสาวบุษราภรณ์ แปนแย้ม ๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๗๗

เด็กหญิงผัลย์ศุภา ศรีปตถา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๗๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ สำรวมจิต ๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๗๙

นางสาวจิราพัชร อินทร์สุข ๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๘๐

นางสาวชญาพร เชียวชาญ

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๘๑

นายประกายเพชร เกาะโพธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๘๒

นายสัมมพัส คำเปรม
๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๘๓

นายสุริโย เกษมสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๘๔

นางสาวดวงกมล จิรมงคลโรจน์
๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๘๕

นายพุทธิเพท แสงทอง ๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๘๖

นายรัตนพล คงทน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๘๗

นายศุภวัฒน์ อมรกุล ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๘๘

นายรัฐภูมิ แก้วทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๘๙

นางสาวณภัทร รุ่งช้าง ๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๙๐

นางสาวณัฐพร ชาลีวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๙๑

นางสาวปวริศร สิทธิแสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๙๒

นางสาวอริสรา วินัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๙๓

นางสาวศิริลักษณ์ มันจิตต์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๙๔

นายเมธา พะไลยรัมย์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๙๕

นางสาวพีรดา รุ่งแสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๙๖

นางสาวสุภัชชา บุตรศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๙๗

นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีธูป
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๙๘

นางสาววรินยา จันทร์รักษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๗๙๙

นางสาวภัทราภรณ์ สมศรี ๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๐๐

นายธัชวัฒน์ ยักขะลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๐๑

นายอภินันท์ คงเวียง ๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๐๒

นางสาวณัฐรุจา ระบือนาม
๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๐๓

นางสาววนิสา นุชนนท์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๐๔

นางสาวสุขชาดา โชติบุญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๐๕

นางสาวรัตณาพร คล้ายเจียม ๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๐๖

นางสาวณัฐฐินันทฺ จิรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๐๗

นางสาวนลินนิภา นาคนวล ๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๐๘

นายชัญญ์ทนันท์ เกลียวศรีนาค
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๐๙

นางสาวจันจิรา เผือกนอก
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๑๐

นางสาวนิติยา บุญรอด
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๑๑

นางสาวภัทราพร ศรีอรุณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๑๒

นางสาวสุธิชา ภูครองจิตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๑๓

นางสาวสุภาภรณ์ จินตนา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๑๔

นางสาวปรียาภรณ์ หินอัคนีเดช
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๑๕

นางสาวชนิดดา รัตนวงค์ ๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๑๖

นางสาวทิฆัมพร โทนะบุตร
๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๑๗

นางสาวจิรนันท์ พรมกมล
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๑๘

นายภาราดร เรืองสว่าง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๑๙

นายธนายุทธ วันดี
๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๒๐

นายวรวุฒิ เฟองบุญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๒๑

นางสาวพรรณธิชา วงษ์สว่าง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๒๒

นางสาวศิริลักษณ์ แก้วแหวน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๒๓

นายเทพทัต สำราญลำ
๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๒๔

นายก้องพิชญ์ ทรงสุนทรวงศ์
๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๒๕

นายนรากรณ์ แซ่เดียว
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๒๖

นายศุภกร ทับกระโทก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๒๗

นายนิพนธ์ จำคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๒๘

นายอานนท์ วันทา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๒๙

นายบุญฤิทธิ

์

สุริยะแสง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๓๐

นายเจษฎาภรณ์ ทองอ้ม
๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๓๑

นายณัฐวุุฒิ ชาญใช้จักร
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๓๒

นายดิลกรัตน์ ภูผาสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๓๓

นายสิทธิพล สุวรรณศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๓๔

นางสาวกนกวรรณ ความคุ้นเคย ๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๓๕

นายอนิวัตร เปรียมทอง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๓๖

นายกัมปนาท บุญออม
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๓๗

นายจักรพันธ์ พวงธรรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๓๘

นายวัชระ พยุงกิจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๓๙

นายสิทธิกร ดอนสิงห์
๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๔๐

นายวิกรม มงคลดาว
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๔๑

นายสัญญา ธงไธสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๔๒

นายอาทิตย์ ศรีแสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๔๓

นางสาวขนิษฐา จะรา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๔๔

นายนัทธพงค์ รอดน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๔๕

นายณัฐพงษ์ วรพฤกษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๔๖

นายพลากร ยนต์จอหอ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๔๗

นายวรวิชญ์ ลืนภูเขียว
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๔๘

นายปฏิภาณ สายสูงเนิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๔๙

นางสาวอรภา สุขบงกช
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๕๐

นายธีระ วงคำหาร
๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๕๑

นายกุศลสร้าง อรรคบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๕๒

นายวัชรรินทนร์ บรราศํกดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๕๓

นายธนิก เพ็งสีทอง
๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๕๔

นางสาววนิดา บุญพิทักษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๕๕

นายณัฐวุฒิ บุดสี
๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๕๖

นายเทวกาญจน์ พรมเพ็ง
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๕๗

นายพิสิษฐ์ ตระวงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๕๘

นายธีรพัฒน์ ลือหาร ๐๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๕๙

นายพลกฤต แก้วทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๖๐

นายภราดร สิงห์วราภรณ์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๖๑

นางสาวจิราภรณ์ เส้นเศษ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๖๒

นางสาวเจนจิรา ปราบมาก
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๖๓

นางสาวณัฐธิดา เพ็งคำเพชร
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๖๔

นางสาวเมษิตา ทองแตง ๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๖๕

นางสาวศิริลักษณ์ บำรุง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๖๖

นายณัฐวุฒิ ชาติวงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๖๗

นายสุทธิภัทร โพธ์แข็ง ๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๖๘

นายพลธนธรณ์ โพธ์ศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๖๙

นายกิตติกรณ์ ชุ่มสายันต์ ๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๗๐

นางสาวสุชัญญา กฤษณะกาฬ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๗๑

นายภาคภูมิ ถวิลรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๗๒

นางสาวธัญชนก เรืองศรี ๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๗๓

นายตะวัน บุญช่วย
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๗๔

นางสาววรรณภา กำเนิดแก้ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๗๕

นางสาวฉรีพร โพธิกสิกร
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๗๖

นายประภวิษณุ สงนางรอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๗๗

นายกนกพล ฤทธ์มนตรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๗๘

นายเรืองวุฒิ หาริพงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๗๙

นายธนกฤต พวงทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๘๐

นายธนทัต หนูดี ๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๘๑

นายพิธิวัฒน์ ทองสุข ๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๘๒

นายรัชพล ศักดิพิสุทธิพงศ์

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๘๓

นายวรเชษฐ์ สีแสด
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๘๔

นายวรพล ไชยสันต์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๘๕

นายทองไพบูลย์ เพียงกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๘๖

นายพงศกร ผิวเหลือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๘๗

นายณัฐวุฒิ รัตนวิจิต
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๘๘

นางสาวศศิชา บานเย็น
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๘๙

นางสาวปณฑิตา พฤติพยัคฆ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๙๐

นางสาวกุลจิรา ศรีมาลา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๙๑

นายกิจติคุณ เนติพัฒน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๙๒

นายอภิชัย ยุกิจภูติ
๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๙๓

นางสาวจุฑาทิพย์ ภูตินำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๙๔

นายศรีธน ตุลาการ
๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๙๕

นายธีรนาถ ยอดหาญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๙๖

นางสาวอรัญญา มีห่วง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๙๗

เด็กชายตะวันแก้ว สุริไกรทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๙๘

เด็กชายธีรภัทร์ เผ่าทหาร
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๘๙๙

เด็กชายนราธร แก้วสีนวล
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๐๐

เด็กชายพสธร นันกระโทก ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๐๑

เด็กชายศิครินทร์ ปนฉิม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๐๒

เด็กชายสิงหา สิงห์ล้อ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๐๓

เด็กหญิงชนกพร แก้วกล่อม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณ์
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงณัฐรัตน์ แนบเนียน
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงธนพร เปอร์เชาว์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๐๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทรีย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงนุชาดา ใบศิลา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๐๙
เด็กหญิงเพชราภรณ์

พลรักษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงภคพร พรหมสุรินทร์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๑๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา ฤทธิแคล้ว

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงวาสิตา ขวัญต่อ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๑๓

เด็กหญิงสิริพร ปนทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงสุพรรณิกา บุญรัตน์ ๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงอภิภาวดี ทองดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๑๖
เด็กหญิงอาภาพรรณ

ใจดีแกล้วกล้า
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงศิรินาถ ชานะทร ๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๑๘

เด็กชายพิฆนนท์ สุทธิพันธุ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๑๙

เด็กชายภูริเดช ดำรงพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๒๐

เด็กชายอาศิริ ดำรงพันธุ์
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๒๑

เด็กชายโฆษิต เข้ามัน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๒๒

เด็กชายธนดล แน่นวงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๒๓

เด็กชายพัฒน์สิน ขาวแท้
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๒๔

เด็กชายพีรภัส พรเจริญสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๒๕

เด็กชายอิสริยะ สอนสมนึก
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๒๖

เด็กชายอุทยาน จันขุนทด
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงนาตารี กลางประพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๒๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ดวงรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๒๙

เด็กหญิงธัญภัทร กลัดสมตน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๓๐

นางสาวธิดารัตน์ เสาวรส ๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๓๑

เด็กชายพัญู ปจฉิมบุตร ๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๓๒

เด็กชายปณณธร ก๊กสี ๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงกวินทิพย์ อยู่พุ่ม ๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงจีรนันท์ พงษ์บริรักษ์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๓๕

เด็กชายอภินัทธ์ ฝาชัยภูมิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๓๖

เด็กหญิงนำมนต์ พลูสิน
๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๓๗

เด็กชายกฤษณะ มีเอนก ๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๓๘

เด็กชายชนะชล สุคําภา
๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๓๙

เด็กชายณัฐติภัทร เทพคําดี ๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๔๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

กระแชงขาว
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๔๑

เด็กชายทัตชัย ปองโคตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๔๒

เด็กชายธนพล ลิมทอง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๔๓

เด็กชายธีรวุฒิ จิตตรีขันธ์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๔๔

เด็กชายนพพดล สุดปญจะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๔๕

เด็กชายพิพัฒน์ ธีระภาพ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๔๖

เด็กชายพิภัช มีอนันต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๔๗

เด็กชายพุทธรักษา อ่อนบุญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๔๘

เด็กชายสราวุฒิ แก้วเปยม
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๔๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

มณีวงษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงจีรวรรณ ชืนยะปลอก

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงพรประภา ทันแจ้ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๕๒
เด็กหญิงพลอยประภา

ล้อมผล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงพัชรภรณ์ ทองบัวศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงแพรพลอย สุขประเสริฐ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงวัชรีภรณ์ เบญจะวงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๕๖
เด็กหญิงอนุสราภรณ์

เผ่าผึง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงอารียา เมืองลําเจียก
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๕๘

เด็กชายพิพัฒน์ สัมมาสิทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๕๙

เด็กชายภูวเดช จ่าช้าง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๖๐

เด็กชายชัชวาล คลองบางลอ ๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๖๑

เด็กชายชาคริส แย้มใหญ่ ๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๖๒

เด็กชายณัฐพล รุจิฉาย
๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีมิงาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๖๔

เด็กชายดนัย คงประพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๖๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

สัตพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๖๖

เด็กชายนครินทร์ ชูบัว
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๖๗

เด็กชายนรพนธ์ ภู่ถาวร
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๖๘

เด็กชายพงศภัค บุญมาก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๖๙

เด็กชายเพชรรัตน์ โมธินา ๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๗๐

เด็กชายภัครพล นิธิศิริไพศาล ๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๗๑

นายภาณุพงศ์ สวนดอน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๗๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ใจปทุม ๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๗๓

เด็กชายสถาพร พึงมี

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๗๔

เด็กชายอชิระ มาชุมแสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๗๕

เด็กชายอรรถพร แย้มมนัส
๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงกรวิกา คำประทา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงขวัญฤดี ชำนาญผล ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงนฤมล พิชัยปญหา ๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงบวรรัตน์ โสภี ๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๘๑

เด็กหญิงบุณยานุช สุตะวงศ์ ๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๘๒

เด็กหญิงปนฑารีย์ หม่อมสละ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงมาลินี อาสานอก
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงมุทิตา ขันธรักษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงรัชฎาภา สมณะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๘๖

เด็กหญิงศิรภัสสร ภาคาพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงสุนิชา บุญมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงอริสรา อาจสามารถ ๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงสุพัตรา ชัยยอด ๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงรัทราทิพย์ เพ็งสา
๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๙๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ด้วงโพธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๙๒

เด็กชายไตร กรานโต
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๙๓

เด็กชายกมลภพ แขกซอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๙๔

เด็กชายก้องเกียรติ หอมหวน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๙๕

เด็กชายกิตติพศ สาครินทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๙๖

เด็กชายชัชพงศ์ หลอดอ่อน ๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๙๗

เด็กชายณัฐชัย ปทุมพงษ์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๙๘

เด็กชายธงชัย เกิดเอียม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๑๙๙๙

เด็กชายธนภัทร บ่อนำเชียว

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๐๐

เด็กชายธรรมนูญ ศิริพงษ์ ๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๐๑

เด็กชายนพกร ปนงาม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๐๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีใจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๐๓

นายวิบูล พุทธา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๐๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทียนทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๐๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ โพธิศรี

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๐๖

เด็กหญิงสุภาวดี โกฏิสะอาด ๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๐๗

นายพีรภัทร ประวันนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๐๘

เด็กชายจีรพัฒน์ อุ่นแท่น ๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๐๙

เด็กชายชัยมงคล เพชรประสม
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๑๐

เด็กชายชินกฤต บุตรคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๑๑

เด็กชายทรงพร กระดุมทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๑๒

เด็กชายธีรภัทร์ สินธุรัตน์ ๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๑๓

เด็กชายนนทกร พงษ์จันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๑๔

เด็กชายปฏิภาณ จันทะพล ๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๑๕

เด็กชายปรัชญา พงษ์สิทธิผล
๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๑๖

เด็กชายภคนันท์ บัวคอม ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๑๗

เด็กชายภัครพล พรหมลิขิต
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๑๘

เด็กชายภานุพงศ์ ปานเสียง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๑๙

เด็กชายภูวนาถ นาคเลิศทิพย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๒๐

เด็กชายยศพล ดุลยกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๒๑

เด็กชายรุ่งหิรัณย์ หายะชู
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๒๒

เด็กชายวุฒิภัทร พงษ์ดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๒๓

เด็กชายศักดา แตงสีนวล
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๒๔

เด็กชายสักดิดิภัทร

์

อยู่เจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๒๕

เด็กชายอนะวัช นาคอ้าย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๒๖ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

โพธิพรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงชนิกานต์ เครือหลวง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๒๘

เด็กหญิงชลนิภา จันแตง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงณัฐนิชา สาทเริก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๓๐

เด็กหญิงนันทิพร เจริญลา ๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงปนัดดา เกษร ๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงแพรวา กลินพยอม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๓๓

เด็กหญิงวรดนู พรหมชนะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๓๔

เด็กหญิงศศิธร ศรีเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงสุนันทา ผลนำอ้อม ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๓๖

นางสาวอรญา โกมลสิงห์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๓๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทับเปลียน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๓๘

เด็กชายอนุวัฒน์ วงศ์เสนา ๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สร้อยวงค์ ๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๔๐

เด็กหญิงสุภาพรรณ กันโต
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๔๑

เด็กชายพชร กรอบรูป
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๔๒

เด็กชายไกรวุฒิ ผู้ดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๔๓

เด็กชายวีรภัทร ณรงค์แสง ๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๔๔

เด็กชายพงศภัค นุ่มดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๔๕

เด็กชายกฤติธี ตราบดี ๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๔๖

เด็กชายจรัส ภูขีด ๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๔๗

เด็กชายณัฐดนัย วังทะพันธ์
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๔๘

เด็กชายทัตพล ไรมาลี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๔๙

เด็กชายธนพนธ์ ศรีเดช
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๕๐

เด็กชายนนทวัฒน์ ลาขัติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๕๑

เด็กชายพรเทพ ดุมเเก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๕๒

เด็กชายสังขกร ธัญญาโภชน์ ๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงญาณิศา โตสกุล ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงธนวรรณ คันธี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๕๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๕๕

เด็กหญิงธมนวรรณ คันธี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ต่างใจ ๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงเรืองรุ้ง แสงเภา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๕๘

เด็กหญิงวิชชุดา ขวัญเจริญ
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๕๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ นิยม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๖๐

เด็กชายชินดนัย ชุมภู
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อินธิราช ๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๖๒

เด็กชายธนกร ศรีตนชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๖๓

เด็กชายศรัณย์ เกิดเอียม

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๖๔

เด็กชายกฤษณ์ดนัย เจียมไทย

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปานเพ็ชร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๖๖

เด็กชายธนบดี รู้รักตน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๖๗

เด็กชายนครินทร์ ชินทอง ๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๖๘

เด็กชายนราภพ ยางาม ๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๖๙

เด็กชายพีรพล แดงสะอาด
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๗๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทร์แจ้ง ๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๗๑

เด็กชายรุจิภาส เขียวไพบูลย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๗๒

เด็กชายเวทิต สุขโภคี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๗๓

เด็กชายศิรชัช พรายแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๗๔

เด็กชายสันติสุข ภูริศรี
๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๗๕

เด็กชายออมทรัพย์ ไทยประยูร ๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ รุ่งน้อย ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงกมล ขอพืชกลาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๗๘

เด็กหญิงพรธีรา ศรีธูป
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๗๙

เด็กหญิงเมธินี ศรีรงค์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๘๐

เด็กหญิงเมศิณี เมนะเกตุ ๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๘๑
เด็กหญิงวรินทร์ภรณ์

ศิลป
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๘๒

เด็กหญิงวาสนา พุธชัง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงศศิ สุขอินโท ๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงศศิกาล จีนนอก ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงสุฌัญธิดา เจริญพร
๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๘๖

เด็กชายพงศภัค เหมวิบูลย์ ๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๘๗

เด็กชายเจษฎา พานถม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีทองอินทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๘๙

นายพรชัย โพธิศรี

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๙๐

เด็กชายอนุชา บัวกอ ๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงพรรณพษา เพ็งสอน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๙๒
เด็กหญิงกัญญาภัทร

ยวงเงิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๙๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก่นประโคน
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๙๔

เด็กชายณัฐพล แจ่มมาโนช ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๙๕

เด็กชายพันธ์วริศ บัวประทุม
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๙๖

เด็กชายภูมินรินทร์ ปนน้อย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๙๗

เด็กชายสมเกียรติ ผลบุญ ๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๙๘

เด็กชายสหัสวัต แสนมณี ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๐๙๙

เด็กหญิงคนึงนิด สาขา
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๐๐

เด็กหญิงเจนจิรา คงมี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงปุญญิศา น้อยไม้
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงวิชิตา สิงโต
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงหรรษา วงค์มูล
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยวรรณา ๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงอธิชา ทองย้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงธันยพร ล่ายไธสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๐๗

นายรัชนนท์ นนพิภักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงสกุลทิพย์ ศรีโพนดวน
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๐๙

นายขวัญชัย สอดแจ่ม
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๑๐

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ผาดศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงวริศรา นันทขว้าง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๑๒

เด็กชายกฤษณพล บูรณะพานิช
๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๑๓

เด็กชายกำพล เปรมพลับ ๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๑๔

เด็กชายณภัทร ชืนมะโน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๑๕

เด็กชายธนโชค ปนตา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๑๖

เด็กชายภพธรรม พิชิตวิจัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๑๗

เด็กชายสมศักดิ

์

ยงค์ประเสริฐ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๑๘

เด็กชายอนุกูล มีประวัติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๑๙

เด็กชายอนุชิต เปรมพลับ ๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๒๐

เด็กชายอภิลักษณ์ เติมแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานรุ่ง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงณิชาภัทร บัวคล้าย
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงทรรศนีย์ เกิดการบุญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงนฤนาท บรรจงชอบ ๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา รองงาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๒๖

เด็กหญิงวิชยา เมืองชู ๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงวิชุนันท์ อุ่มประโคน
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงศตพร ปญญาศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๒๙

นางสาวอมรรัตน์ หาญใจไทย
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๓๐

เด็กชายสมโภช รักสวน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงกันต์ฤทัย มีชำนาญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๓๒

นางสาวปณิตา สาริวงค์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๓๓

เด็กชายจิรพล ทองทับ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๓๔

เด็กชายจิรายุส แสนโภชน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๓๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สะอาด
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ทับทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๓๗

เด็กชายสิริภูมิ เปยผึง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๓๘

เด็กชายอนุชา ทองอ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๓๙

เด็กชายหญิง แจนโกนดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๔๐

นายวรัณธร เสาร์อินทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๔๑

เด็กชายวิสสุต พัฒนอำไพวงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๔๒

เด็กชายศุภชัย พิมพ์หอม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๔๓

เด็กชายอวิรุทธิ

์

ทองขาว ๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงชลลดา เฮงสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๔๕

เด็กหญิงอสมาภรณ์ อุดมรัตนมงคล
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๔๖

เด็กชายธนโรจน์ ยิงชูชืน

่ ่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๔๗

นายธีรพล คล่องการ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๔๘

เด็กชายบารมี มีไม้ดี ๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๔๙

เด็กชายปรีชา เพริศพรรณราย ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๕๐

เด็กชายปวริศ พึงศรี

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๕๑

เด็กชายจักรกฤษ คชสำโรง ๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๕๒

เด็กชายชานนท์ ชืนปญญานิมิต

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๕๓

เด็กชายณัฏฐพล ผลงาม ๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๕๔

เด็กชายธวัชชัย ขุนแก้ว ๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๕๕

เด็กชายพาสิทธิ

์

ปนทะรส
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๕๖

เด็กชายพีรพล ทองพูน ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๕๗

เด็กชายวันชัย สุขเหลือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๕๘

เด็กชายสุริยะ ปองตี
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๕๙

เด็กหญิงกฤติยา นิลตา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงกัญญ์ภัทร์ วงศ์แก้วกิตติโชติ ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๖๑

เด็กหญิงจามจุรี แก้วงาม ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๖๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร ซิมฉันท์

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๖๓

เด็กหญิงสิราวรรณ พวงลำเจียก ๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงสุภากมล ไม้สันเทียะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงอนุฐิตา คล้ายช่องลม
๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๖๖

เด็กชายสิริชัย นิลแบน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล ศรีตองอ่อน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พูลเรืองเผ่า
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยิมงาม

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ คำอาษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๗๑

เด็กหญิงอรษา จอมธรรม ๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงแววมยุรี จันทร์ดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงวรดา ทองมอญ ๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๗๔

นายเดชมนตรี บ่อทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๗๕

เด็กชายณัฐพล ยิงชัชวาลชัย

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๗๖

เด็กชายกฤษฎา ขวัญสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๗๗

เด็กชายกิตติชัย ทองนอก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๗๘

เด็กชายชญานนท์ เพียงกล้า ๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๗๙

นายณภัทรศกร สิงโต
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๘๐

เด็กชายเตชิต กมลกิตติธรา ๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๘๑

เด็กชายธนพล หวลมาลัย ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๘๒

เด็กชายธนารักษณ์ คำสอน ๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๘๓

เด็กชายธีรโชติ สนิทนวล
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๘๔

เด็กชายธีรภัทธ์ อินทร์พรหม ๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๘๕

เด็กชายนนทพันธ์ พลราษฎร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๘๖

เด็กชายนราธิป สนจิต
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๘๗

เด็กชายพิสิษฐ์ ผลละมุด
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๘๘

เด็กชายพีรพงศ์ อินยา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๘๙

เด็กชายภัทรกร คงเวียงขวา
๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๙๐

เด็กชายวรชาติ แพนไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๙๑

เด็กชายศุุภกร วอทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงธรพร มิงมาลัยรักษ์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๙๓

เด็กหญิงธนพร อินทริง
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๙๔

เด็กหญิงธนิดา เปรมปรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๙๕

นางสาวปรีญาณัฐ ปานทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๙๖

เด็กหญิงปทมา จุ้ยลำเพ็ญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๙๗

เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ หวลมาลัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๙๘

เด็กหญิงวิภาดา อิทรชัย ๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๑๙๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ หมูนดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๐๐

เด็กหญิงศิริณิภา เข็มทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงสุกัญญา วิริยะ
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๐๒

เด็กหญิงอริสา หงษ์โต
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๐๓

เด็กหญิงเกศินี อยู่สกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๐๔

เด็กชายศราวุธ ปองสนาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๐๕

เด็กชายโปสันต์ รีภู
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงสมัชญา สุขคง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๐๗

เด็กชายกิติศักดิ

์

ทิพมล
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๐๘

เด็กชายธนภัทร โพธิดี

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๐๙

เด็กชายทิวา ธัญพืช ๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๑๐

เด็กชายเอกรัตน์ ภู่ห้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงพรพิมล แก้วมาตย์ ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงอชิรญา สาสนะ ๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๑๓

เด็กชายชยพล กระจ่างศรี
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๑๔

เด็กชายพีรภัทร นิตพลกรัง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงศรินยา จันทร์เพียร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงศิรภัสสร แจ้งความดี ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ขันเมือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงพิราพร วงษ์สอาด
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๑๙

เด็กชายสิทธิพล ม่วงแก้ว ๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ มิคร้าม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๒๑

เด็กชายพีระพล จำรูญทัด
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงลาวัณย์ เฟองทอง
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๒๓

เด็กชายธนภัทร สุรินทร์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๒๔

นายสุเมธ เอียมมิ

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๒๕

เด็กชายวงศกร พริงเพราะ

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๒๖

นางสาวเบญญา ยาตรา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงสกุลชนก บัวภู่
๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๒๘

เด็กชายมนูศักดิ

์

ศรีสะสม ๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๒๙

เด็กชายหิรัญ ช้างเนียม ๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๓๐

เด็กหญิงนำผึง

้

เทียงกะโทก

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๓๑

เด็กชายกิตติชาติ ปนภู่ ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๓๒

เด็กชายกิตษณะ เทียนชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เนืองวงษ์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๓๔

เด็กชายกฤชณรงค์ โพธิแดง

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๓๕

เด็กชายกฤษณล สว่างดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๓๖

นายเกรียงไกร จ้อยกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๓๗

เด็กชายจรณะ เวิงแห่ว ๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๓๘

นายธนวัฒน์ โกฏิสะอาด ๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๓๙

เด็กชายพนัส ปนโพธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๔๐

เด็กชายภูริพัฒน์ ชุมภูศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๔๑

เด็กชายวสวัตติ

์

บุญทา
๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๔๒

เด็กชายหิรัญ สมัครการไถ ๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ นาคเขียว
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๔๔

เด็กหญิงฑิตยา ศรีวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๔๕

เด็กหญิงรวงข้าว สระบัว ๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ไชยสุทัด ๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๔๗

เด็กหญิงสุพัตรา เพ็ชรศรี ๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๔๘

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ชืนอำพันธ์

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๔๙

นายพีระพัฒน์ จุลวัน ๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๕๐

เด็กหญิงเพชรวารี พรหมประสาทสร ๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๕๑

เด็กชายชัยภัทร พรประดับ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ เพ็งภาศ ๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๕๓

เด็กชายเกรียงไกร พิลาแหวน
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๕๔

เด็กหญิงไพริน อ้อยเปน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงกรุณา เทียนทอง ๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๕๖

เด็กชายวัชรพล แท่นทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๕๗

เด็กชายสหพัฒน์ ผลเพิม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๕๘

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

บรรเทา ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๕๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ สุดใจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๖๐

เด็กชายอภิวัฒน์ คงเจริญ ๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๖๑

เด็กหญิงกันตินันท์ อนันต์กำธร ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงกุลฑีรา กลินนารายณ์

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงกุสุมา ทาเงิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงพรตะวัน จำปาแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงลภัสลดา อ่อนก้อน
๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๖๖

เด็กชายกฤษณะ สุนทรดีเลิศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๖๗

เด็กชายฉัตรดนัย จันทร์เฉลิม ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๖๘

เด็กชายธนาวุฒิ ประชาสุชสมบูรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๖๙

เด็กชายธีนนันท์ อินทะไชย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๗๐
เด็กชายปญญาวัฒน์

การุญ ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๗๑

เด็กชายพีระพัฒน์ สุขตานนท์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงกัลยาณี พงษ์สวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๗๓

เด็กหญิงกุลสตรี การภักดี ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๗๔

เด็กหญิงชลธิชา แวนราช ๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงธัญญ์นรี อัครโชครุ่งรัศมี ๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๗๖

เด็กหญิงนงนภัส ธรรมโคตร ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๗๗

เด็กหญิงนภพร นาน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงปาณิศา จิตอารีย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงปาลิดา ประดิษฐศรี
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงวรรณดี เปรมปรีดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงว่านนำ ชมบุญ
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงวิราวรรณ นาดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงศิรินธร จิตต์สะอาด
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงสุภัทรา พูลผล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงอรดา พงษ์สว่าง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงสุปรียา ศรีโฮง ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๘๗

เด็กชายธนดล บัวบรรเทา
๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๘๘

เด็กชายณัฐนนท์ รุจิฉาย ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๘๙

เด็กชายธีรภัทร มังคาลัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๙๐

เด็กชายนภัทร ใหม่เทวิน
๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๙๑

เด็กชายนันทพงค์ ศรีสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พุดสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๙๓

เด็กชายฐานุกูล แปนนอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๙๔

เด็กชายณัฐกฤษ เหมือนโพธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๙๕

เด็กชายณัฐพนท์ เดชปญญาวิมล ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๙๖

เด็กชายณัฐพร สาโสธร
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๙๗

เด็กชายณํฐภัทร มุมทอง ๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๙๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

ม่วมกระโทก ๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๒๙๙

เด็กชายธรณัส บริรักษ์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๐๐
เด็กชายบุญญาวัฒน์

บุญหนุน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๐๑

เด็กชายศรีรัตน์ ปนทอง ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๐๒

เด็กชายอภิรักษ์ พันธ์ผา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงฐิติวรรณ วงศาสตร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงณภัทร พลูหอม ๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงณัฐพร สมแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๐๖

เด็กหญิงนำฝน อุ่นเรือน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงปวีณธิดา บุญปญญา
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงพรทิพา สุคนทสังข์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงพลอยแสง นัอยนนท์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๑๐

เด็กหญิงเพชรรัตน์ กองสัมฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๑๑

เด็กหญิงมาริสา ผจง ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๑๒

เด็กหญิงเหมิกาล ตรีโชติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๑๓

เด็กชายณัฐนนท์ เพ่งผล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิศร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๑๕

เด็กชายยศวัจน์ สวัสดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงปภาวี คำภูเมือง ๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๑๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ อุดแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๑๘

เด็กชายฉัตรณรงค์ โกญจนาท ๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๑๙

เด็กชายเฉลิมชัย คลีแปง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๒๐

เด็กชายณัฐพล มากโม ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๒๑

เด็กชายตะวัน คำสูง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๒๒

เด็กชายนิพนธ์ บุญประคอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๒๓

เด็กชายพงศพัศ วะราสิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๒๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ ปถมัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๒๕

เด็กชายวณัฐพงศ์ อิสระฉันท์ ๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๒๖

เด็กชายวีรพงษ์ สุขเกตุ ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๒๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ผึงทอง

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๒๘

เด็กชายศุภณัฐ ปองดี ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๒๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ปองดี ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๓๐

เด็กชายสิทธิโชค ก้อนนาค
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๓๑

เด็กชายสุกฤษฎ์ เข็มบุบผา
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๓๒

เด็กชายอิชระ รักหาญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ อรามรุณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ รูปขาว ๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๓๕

เด็กชายอาทิตย์ กิงแก้ว

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๓๖

เด็กหญิงเกษมณี วงศ์ธิเวท
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๓๗

เด็กชายจิรวัตร แก้วโผงแผง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงฐิรัฐติกาล คำวิเศษ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงดวงกมล ชุมภูงาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงธนิกุล มหายศ
๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๔๑

เด็กหญิงประภัสสร โมกกราน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงปวีณา อะนุสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๔๓

เด็กหญิงปวีณา พุทธา
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงปรารถนา คาระมาตย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงพัชราภา บุญเกือ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงพิชชาภา พรรณโภชน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงพิญชา บุญชู
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงมณฑิรา อุดมวิเศษ
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ พัฒศิลป ๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๕๐

นางสาวนริศรา กัวภิรมย์

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงภัทราพร ยาปนะโกศล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงเมธินี ม่วงมา ๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๕๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โชขุนทด
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงโยศิตา พาอ่อนตา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงเกวลิน ทองนาค ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๕๖

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ไชยแสง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๕๗

เด็กชายนิติพันธ์ โกสุมา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๕๘

เด็กชายอัษฎาวุธ ผักกูด
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงกนกพร แม้นด้วง
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๖๐
เด็กชายกฤษฎาภรณ์

สาโรจน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๖๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ปนเหน่งเพ็ชร ๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๖๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ชาติวงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๖๓

เด็กชายจิรเดช ปกขาว
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๖๔

เด็กชายจิรายุทธ พงศาวดาร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจชนะ ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๖๖

เด็กชายณัฐวุติ เหม็งทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๖๗

เด็กชายธนภัทร สุ่มใส
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๖๘

เด็กชายนภัส ศรีทองแท้
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๖๙

เด็กชายปโยรส ประจิตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๗๐

เด็กชายพีรวิชญ์ ช่วยนา ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๗๑

เด็กชายภัสกร บุญมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๗๒

เด็กชายภูชิต พิมพ์เวียง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๗๓

เด็กชายวงศ์รพี เขียวเล็ก
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๗๔

เด็กชายวิทยา จอมเกาะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๗๕

เด็กชายอภิวัตร แสงทอง ๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๗๖

เด็กชายอมรชัย กล้วยคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงกนกอร ขันสุปฏ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงกมลเนตร์ ฝงสระ
๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงกรรณิกา ชมชืน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงกันติชา มะลิวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๘๑

เด็กหญิงเกตุมณี รองกลัด
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๘๒
เด็กหญิงเกษราภรณ์

แจ้งพิมาย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงจิราพร ไวกสิกรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
เสน่ห์วงศ์ ๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๘๕

เด็กหญิงชฏาภา แก้วเปยม
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๘๖

เด็กหญิงชนกนาถ หัสนนท์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๘๗

เด็กหญิงธิติมา อ่อนน้อม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงบุษกร เทพทานี
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงภัทรภร อ่อนฤทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงรชฏ ยอดสวาสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๙๑

เด็กหญิงวราภรณ์ นพภากูล ๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงสุภัสสรา สายมา
๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ชินพิมาย ๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๙๔

เด็กหญิงอรอนงค์ จันทร์แดง ๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงเอมฤดี บัวสด
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๙๖

เด็กชายคมสันต์ พลยุทธ ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๙๗

เด็กชายจิรภัทร ครามเขียว
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๙๘

เด็กชายจีรายุทธ รอดพล
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๓๙๙

เด็กชายชวิศ โพธิเตีย

์ ้

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยรักษา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๐๑

เด็กชายธนากร แซ่โง้ว ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๐๒

เด็กชายพงศกร นภาปรีชานนท์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๐๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ เชือทอง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๐๔

เด็กชายภคพงศ์ ฤาชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๖๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๐๕

เด็กชายภัคสิษฐ์ แก้วประดิษฐ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๐๖

เด็กชายเมธาวี จันทร์ทา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๐๗

เด็กชายรพีภัทร พรรณสุผล ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๐๘

เด็กชายวรรธนะ อำจีระ ๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๐๙

เด็กชายสุรบดินทร์ บุศราคัม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๑๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุทุมพันธุ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๑๑

เด็กชายอิทธิกร สุพัตรสร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญบาล
๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๑๓

เด็กหญิงชฎาธาร มะลิ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงชมพูนุช ลาภใหญ่ ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ผ่องจิตร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงเทวิณี งามสมชัย ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงบุษยา บุณเรืองรอด
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงปริยาภัทร์ ดอนดี ๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงรัชนีกร โสประดิษฐ์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๒๐
เด็กหญิงละอองเทียน

ขันติรมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงศิรินภา วุฒิเดช ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงอริสรา พวงยาว ๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๒๓

เด็กหญิงอาริษา ฉัตรรักษา ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๒๔

เด็กชายเจษฎา หลอดทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๒๕

เด็กชายชนาธิป หล้าดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๒๖

เด็กชายชะนินทร์ ด้วงศาลเจ้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๒๗

เด็กชายชัชชัย เวียงชัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๒๘

เด็กชายบริดจสโตน แก้วเมตตา ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๒๙

เด็กชายพิชญพล เนาว์ประดิษฐ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๓๐

เด็กชายรพีพัฒน์ คันชังทอง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๓๑

เด็กชายวิฆเนศ ศิริวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๓๒

เด็กชายวิธวินท์ ศรีปาน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๓๓

เด็กชายสถาพร กลินจันทร์

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๓๔

เด็กชายสิรวิชญ์ สุขชูศรี
๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๓๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมภักดี ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๓๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จินารักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงกัลยา ดวงศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงชลธิชา อุทัยวรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงช่อผกา อันทะปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงนิรันรัตน์ โต๊ะทอง
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๔๑

เด็กหญิงมุฑิตา เอียมสะอาด

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๔๒

เด็กหญิงรัตนศิริ หนองแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงลลิตา แจ้งประจักษ์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๔๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ว่องธัญญการ ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๔๕

เด็กหญิงอริสา ประสพคำ ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๔๖

เด็กชายจีรภัทร์ อินทรศักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๔๗

เด็กชายจีรพันธ์ แย้มกมล
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๔๘

เด็กชายชยพล คำโสม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๔๙

เด็กชายนนทกร ช้างดอนไพร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๕๐

เด็กชายปรเมท ยอดมาลัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๕๑

เด็กชายพรรษวัฎ พุ่มวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๕๒

เด็กชายพิพัฒน์ ธรรมกุลา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็งเขียว
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๕๔

เด็กชายวรพล ศรีสุขินา ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๕๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เชือนิล

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ เปรมจิตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๕๗

เด็กชายอิทธิพล เนินบก
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ กันหาวันนะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงกมลชนก ปองขันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงกาญจนา รุ่งศรี
๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงคำชมพู หาญประโทน ๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงจันทร์ธิมา สนธิกรณ์ ๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๖๓

นางสาวธนพร สุวรรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๖๔

เด็กหญิงปณณริส เหลาทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงปุณยาพร พันธุ์ศรีเพชร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงรวีวรรณ สงนางรอง
๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงวรัญญา แสงงาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงศศิวิมล ขุนศรี ๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงสมฤดี อารักวิริยะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พุ่มแพร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงสุมิตรา แก้วแดง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงอรณิชา สุภรักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๗๓

เด็กชายเรวัตร สมานมิตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงศริญญา หนูมะเริง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๗๕

เด็กชายเฉลิมชัย มาตจันทึก
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๗๖

เด็กชายชนาธิป เลาแหลม ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๗๗

นายณัฐพนธ์ ประดับวงศ์
๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๗๘

เด็กชายธนากร แดงชาติ ๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๗๙

เด็กชายณัทธพงศ์ ทองสิงห์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๘๐

เด็กชายภัทรกรณ์ วัดผลัด
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๘๑

เด็กชายภากร ยีสาน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เพชรไพลิย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงกฤติกา แก้วชัยนันท์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ นิยะพัตน์
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงฉันทพิชญา
แววสีงาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ภูวิเศษ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงชลธิชา ปานขาว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงธมลวรรณ จานแบน
๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงนำฝน ตาลเยือน

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงปยฉัตร แสงสี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงมาริสา รอดนิม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงมาริสา สวัสดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ชัยแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงวีรยา เยท่าตะโก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงอมราวดี ตรีสุวรรณ ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๙๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พูดเจน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๙๗

เด็กชายธีรพงศ์ เจริญผล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๙๘

เด็กชายนพรัตน์ พวงเพชร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๔๙๙

เด็กชายประยุทธ มูลเอียม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๐๐

เด็กชายพรชัย แย้มกระจ่าง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๐๑

เด็กชายราวิน ทาห้วยหว้า
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๐๒

เด็กชายหิรันต์ กรุดเงิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์

นุน้อย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา ดีเพิม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ห้วยแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงอัคษราภัค ขลุ่ยดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงชนิตา คงศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๐๘

เด็กชายนวมินทร์ วินิจอานนท์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๐๙

เด็กชายกิตติพงค์ เส็งบางยาง ๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๑๐

เด็กชายกิตติภพ อาวะลี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๑๑

เด็กชายจุฬาวัฒน์ ศรีสุวรรณ ๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๑๒

เด็กชายชลชาติ เอียมสะอาด

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๑๓

เด็กชายณพวงศ์ ใจหาญ ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๑๔

เด็กชายณภัทร ลอยสง ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๑๕

เด็กชายณัฐนนท์ ชุ่มสายันต์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ รุจิฉาย ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๑๗

เด็กชายธีรวัฒน์ สมาทอง
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๑๘

เด็กชายพลวัต บัวสุวรรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๑๙

เด็กชายธีรวุฒิ สาระ ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๒๐

เด็กชายเศรษฐา โพธิทิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๒๑

เด็กชายสิทธิกร ต่อยทอง
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๒๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สีทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๒๓

เด็กชายอภิรักษ์ กันทะจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๒๔

เด็กชายอัมรินทร์ โอชาสี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงณัฐณิชา คชวงษ์
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงดวงหทัย ธัญญาวุฒิ ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ทองโสภณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงพัชรา จักรกาย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงภัทราภา ปอมแก้ว ๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงภัทรธิดา มันยืน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงวิวรรณดา บุญคุ้ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงปวัณรัตน์ ฝายลุย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา หมืนเศษ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๓๔

เด็กชายณัฐวรรธน์ ชูเชิด
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๓๕

เด็กชายภูมิขเนตร ช่างพิมพ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๓๖

เด็กชายวรภัทร ประโยชน์โยธิน ๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๓๗

เด็กชายกฤษดา อัมวงษา ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๓๘

เด็กชายกัมปนาท ชาญพลรบ
๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๓๙

เด็กชายกัมพล กำจัดภัย ๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๔๐

เด็กชายกิตติพงษ์ สินชัย ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๔๑

เด็กชายคณิน แสงกล้า
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๔๒

เด็กชายตันติกร มหาอุ่ม ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๔๓

เด็กชายทักษิณ พันเดช
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๔๔

เด็กชายธันธนา ปานะโปย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๔๕

เด็กชายธิติวุฒิ โพธิสุข

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๔๖

เด็กชายนันทกร โคตรอินทร์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๔๗

เด็กชายปริญญา รถมณี ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๔๘

เด็กชายปยะ คงประพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๔๙

เด็กชายเมธา แหมสูงเนิน ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๕๐

เด็กชายเมธา โยธี ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๕๑

เด็กชายยศกร จำคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๕๒

เด็กชายวงศธร อาจดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๕๓

เด็กชายวชิรวิชญ์ ชูเลิศ ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๕๔

เด็กชายศราวิน ซอจิน

๋

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๕๕

เด็กชายศุภโชค เหมือนงิว

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๕๖

เด็กชายสิทธิชัย คำสอน ๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๕๗

เด็กชายสิทธิโชค ศิริบุญ ๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๕๘

เด็กชายอธิเดช ใจหาย
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๕๙

เด็กชายอนันต์ สวัสดิผล

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๖๐

เด็กชายอรัญวัฒน์ ชัยมานิตย์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๖๑

เด็กชายอัครภัทร เจิมกลาง ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปราณีหัตถ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ลาดหนองขุ่น
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย นวมกระจ่าง ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงณัฐวดี มามาก
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงณิชมน หมันประสงค์

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๖๗

เด็กหญิงผกาวรรณ แสนสวาท ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงแพรวา ทองสุทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงภาวิณี ภายอุ้ม ๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงวีราภรณ์ ดำเนินสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงสุชานาฏ นุชนนท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๗๒
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์

ฮกเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงอาธิตญา พลบูรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๗๔

เด็กชายกฤษดา ดาวสุข ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๗๕

เด็กชายเจษฎาพร สอนวิจิตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๗๖

เด็กชายชัยชนะ มิงเมือง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๗๗

เด็กชายณัชพล มะลา ๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๗๘

เด็กชายณัฐภัทร สาลีผล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๗๙

เด็กชายณัฐภัทร บุญมาก
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๘๐

เด็กชายธนวุฒิ บุญรัตน์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๘๑

เด็กชายธีระชาติ ม้าชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๘๒

เด็กชายนครินทร์ คำให้สุข
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๘๓

เด็กชายปารินทร์ ภาษี
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๘๔

เด็กชายพลายงาม ศิลปสมบัติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๘๕

เด็กชายศิรสิทธิ

์

นุตน้อย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๘๖

เด็กชายศิวะพล สมรูป ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๘๗

เด็กชายสมเกียรติ รูปทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๘๘

เด็กชายสรยุทธ รุ่งวัฒนพัฒน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๘๙

เด็กชายสุดเขต พิมพ์ขจร
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๙๐

เด็กชายสินธร อุ่นเพ็ชร
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๙๑

เด็กชายหรคุณ รักไทยเจริญชีพ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๙๒

เด็กชายอดิเทพ สาดพุ่ม ๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๙๓

เด็กชายอมรเทพ บุตรโต ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๙๔

เด็กชายอิทธิรัตน์ กรีโรจนีย์ ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงจุฑาวรรณ หนูหน่าย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงศิริพร ทองสุขงาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงภัทรธิดา เนตรน้อย
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๕๙๙

เด็กหญิงชนกพร แตงเล็ก ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ รอดสำเริง ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๐๑

เด็กชายกันตภณ จันทร์เจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๐๒

เด็กชายรังสิมันต์ เกตุพงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๐๓

เด็กชายเกรียงไกร พึงมี

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๐๔

เด็กชายเขมราช นามระหว้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๐๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อ่อนคำ ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๐๖

เด็กชายชญานิน เพียงกล้า ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๐๗

เด็กชายชินวัฒน์ ม่วงเขาย้อย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๐๘

เด็กชายณัฐชนน เขียวบำรุง ๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๐๙

เด็กชายดณุพร พานจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๑๐

เด็กชายพิชิต สอนคำมี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๑๑

เด็กชายภาวิต ภายอุ้ม ๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๑๒

เด็กชายวีรภัทร ศรีอรุณ ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๑๓

เด็กชายสหรํฐ พลฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๑๔

เด็กชายอัษาวุติ พูดเจน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงเกวริน แจ้งอิม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงสรายุ นุชเจริญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๑๗

เด็กหญิงกัณตะณา ทองสุขงาม ๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ โม้ฆะรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๑๙

เด็กชายวีระพงษ์ หากะวี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๒๐

เด็กหญิงชาวินี คงรอด ๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๒๑
เด็กหญิงแพรวพรรณ

สุวรรณกิจ ๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๒๒
เด็กหญิงมลธกาญจน์

ทรงศักดิผล

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงวรนิษฐา งดสันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๒๔

เด็กชายนนทพัทธ์ ธรรมโมรา ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๒๕

เด็กชายอรรถพล ทาสีงาม ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๒๖

เด็กชายนันทิวัฒน์ หิงคะภัย ๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๒๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ โพธิกมล ๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๒๘

เด็กชายอัฏฐพร รอดทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๒๙

เด็กชายจักรพันธ์ คุ้มเมือง
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๓๐

เด็กชายเดชนรงค์ แก้วธรรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ แบ่งส่วน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๓๒

เด็กชายธีรชาติ มุขประดับ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๓๓

เด็กชายนิติพล หนูสมจิตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๓๔

เด็กชายปรเมษฐ์ สืบสุนทร ๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๓๕

เด็กชายพงศกร ลีละสัจจะกุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๓๖

เด็กชายภูธเนศ พวงพุฒ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๓๗

เด็กชายรพีภัทร มานะลี ๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๓๘

เด็กชายลัทมล โพนทองถิน

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๓๙

เด็กชายศิรวิชย์ พวงเพ็ชร ๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๔๐

เด็กชายศิริวัฒน์ สุขอยู่ ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๔๑

เด็กชายสหรัฐ พงษ์สุระ ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๔๒

เด็กชายอดิศร จันทร์ดำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๔๓

เด็กชายอภิวิชญ์ สมงาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๔๔

เด็กชายชยุตพงศ์ ทองเพ่งพิศ ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๔๕

เด็กชายนนทวัฒน์ พ่วงเขียว ๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๔๖

เด็กชายศุภกร ประสพแก้ว
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๔๗

เด็กหญิงกนกพร สำรวมจิต
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๔๘

เด็กหญิงณัฐพร จาวะนา ๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๔๙

เด็กหญิงทัศนีย์ ประชามอญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงธนภร ธัญทรงธรรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๕๑

เด็กหญิงพรรณิพา จันทะบาล ๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๕๒

เด็กหญิงศิริกานต์ ปูกลิน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๕๓

เด็กหญิงอริศรา วงค์ตาแสง ๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงอารดา ม่วงเทศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๕๕

เด็กหญิงสุประวีณ์ ใจทน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงเกวลิน โพธิเตีย

์ ้

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงศิริกัลยา สมศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๕๘

เด็กชายกิตติพันธ์ พูลพินิจ ๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงธนพร เพชรรัตน์
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๖๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เนืองพูลทรัพย์

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๖๑

เด็กชายคณาสิน เปรมกมล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๖๒

เด็กชายศักดิชัย

์

ถินพายัพ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงดุษณีย์ โฉลก
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๖๔

เด็กหญิงธนัชชา พยัฆสรรค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงนภิสา คณโฑเงิน ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงปรัชญา วิเชียรขำ
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๖๗

เด็กหญิงภัณฑิรา สมปอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงวิชชุดา ชูขุนทด
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงปฑิตตา อังกินันท์ ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงศิริดลยา สังข์ทอง ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๗๑

เด็กหญิงภัทรวดี ทองหล่อ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๗๒

เด็กหญิงนัทธมน อบปน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงญาณินท์ รังคะวิภา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๗๔

เด็กชายจิรวัฒน์ การเกษตร์
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๗๕

เด็กชายบดินทร์ จานทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๗๖

เด็กหญิงจีรนัน เอียมท่า

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เกษมศิลป
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงมนต์ธิรา โล่ห์เพ็ชร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๗๙ เด็กหญิงมรกตวงศ์จันทร์

สุกานนท์
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๘๐

เด็กหญิงสุนิสา รักษาทรัพย์ ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงปาริฉัตร สุคนธ์สังข์ ๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๘๒

เด็กชายจิราพัชร อยู่ญาติมาก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๘๓

เด็กชายธนกฤต วสุธารีย์
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ สายทองคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงเพชรธาดา รุ่งอรุณแสงนภา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๘๖
เด็กหญิงภัทราวรรณ

กานารักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงวรรณกร จรัสเศรฐสิริ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงอาภัสรา คำปอม ๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๘๙

เด็กชายสุชาติ ยาสูงเนิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๙๐

เด็กชายภานุพงศ์ จันพารา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๙๑

เด็กชายอรรถพล สว่างภพ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงพิชญาภา จงรัมย์ ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๙๓

เด็กชายภูสิทธิ

์

ทองเติม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๙๔

เด็กชายเขมทัต อินต๊ะสงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๙๕

เด็กชายจิรายุ ทารีโฉม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๙๖

เด็กหญิงชลธิชา นัยบุรุษ
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๙๗

เด็กชายณัฐภัทร ศรีลาชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๙๘

เด็กชายต้นหนาว อ่วมอาจ ๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๖๙๙

เด็กชายธนกฤต ประเสริฐสังข์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๐๐

เด็กชายนฤนาท คำพูล
๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๐๑

เด็กชายปวรุตม์ เฉลยคราม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๐๒

เด็กชายพลพล เปยผึง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๐๓

เด็กชายพลากร บุญเกิด ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๐๔

เด็กชายวรภัทร พูนประสิทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงขวัญจิรา แก้วดวงตา
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงจิดาภา เจริญผลพูนชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงชนาธิป เบิกบาน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงณัฐณิชา คงประพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๐๙

เด็กชายนฤเบศ พินิจรักธรรม ๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๑๐

เด็กหญิงวรัชยา แก้วพันนัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๑๑

เด็กหญิงวราสินี บุญล้อม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๑๒

เด็กหญิงวรินทร เทพทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๑๓

เด็กหญิงสุธาสินี บุตรหวาน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๑๔

เด็กหญิงอภิณญา เมืองสองชัน

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๑๕

เด็กหญิงอาริษา ทุมแก้ว
๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๑๖
เด็กชายพรรษาวิสุทธิ

์

สมพันธ์แพ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๑๗

เด็กหญิงฐานิชา คงดี ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๑๘

เด็กชายกฤตยชญ์ โปรยเจริญ ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๑๙

เด็กชายกันตินันท์ จินตนา ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๒๐

เด็กชายเกริกเกียรติ หาดเคลือบ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๒๑

เด็กชายชนกชนม์ มุกดา
๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๒๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เชือผู้ดี

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๒๓

เด็กชายณัฐภัทร นาคดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ ดุมเกษม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๒๕

เด็กชายนิธิ แจ้งโห้
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๒๖

เด็กชายปยะพงษ์ สกุลพงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๒๗

เด็กชายศราวุฒิ เสาร์แก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงศศิวรรณ สุขสดใส
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๒๙

เด็กชายอติชาติ จันทร์ประไพ
๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๓๐

เด็กชายอัฐฏาวุฒิ สนธิกรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงปณิตา ยงค์เขตกิจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงปทิตตา มีศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงมธุริน โพนทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงรมิตา จุลพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๓๕
เด็กหญิงลัดดาวรรณ

ปานอิม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงสุรารักษ์ เหมวิหก
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๓๗

เด็กชายอนุชิต บุญเยียม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงอาจารีย์ สุดกาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๓๙

เด็กชายชุษณะ ผลศิริ ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงอาริษา อันอาษา ๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงอรัญญา อุยทังคำ ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๔๒

เด็กชายธนศวรรณ์ ขุนสุนทร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๔๓

เด็กชายกฤษชา นระเอียม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๔๔

เด็กชายธนดล มารศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๔๕

เด็กชายพงศธร ภิรมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๔๖

เด็กชายพัทธนันท์ แซ่โง้ว ๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๔๗

เด็กชายพีระ ทองคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๔๘

เด็กชายศตายุ คำสระ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๔๙

เด็กชายสิริบูรณ์ โตเจริญวิวัฒน์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงกัลยา สุวรรณา ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงนัฐนิชา บุญโฉม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๕๒

เด็กหญิงอภัสรา บุญเกิด ๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๕๓

เด็กชายภัคพงศ์ อิศวะพิทักษ์กุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๕๔

เด็กชายปยพงษ์ มุ้งแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๗๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๕๕

เด็กชายดนุพล เกียรติวิสิฐ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๕๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เทียนบูชา ๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๕๗

เด็กชายทัศนัย นงนวล ๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงพิชญา บุญเศษ ๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงจรินพร พรมมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๖๐

เด็กชายถิรวุฒิ พลายละมูล
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๖๑

นายฐิติวัชร ชอร์ร่า
๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๖๒

เด็กชายพีรณัฐ จันตัน ๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๖๓

เด็กชายชัชรัญพงษ์ ศรีทัพ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๖๔

เด็กชายภูริพัฒน์ ใต้ร่มพุทธ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๖๕

เด็กชายมนัสวิน สุวรรณเวียง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๖๖

เด็กชายพงศ์พล นามบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๖๗

เด็กชายรัชชานนท์ เกียรติภิวัตน์ ๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงเบ็ทตี

้

ชาน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ หลิมบุญงาม ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงอัคษราภัค เจริญชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๗๑

เด็กชายกาณฑ์ กระจ่างจิตร ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๗๒

เด็กชายคทาหัสต์ จันทึก ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๗๓

เด็กชายฐิติภัทร พันธ์ศรี ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๗๔

เด็กชายสพลดนัย เหลาสา ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๗๕

เด็กชายสิรวิชญ์ ห้วยหงษ์ทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๗๖

เด็กชายอัษฎาวุธ พุฒขาว
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๗๗

เด็กหญิงณัฐพร ไกรวินิจ ๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงเมธาวี สมบัติแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงสุชัญญา โพธิจันทร์

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุนัน ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๘๑

เด็กชายอรุณ หนาแน่น ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๘๒

เด็กชายมุนินทร์ กิงตะโก

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๘๓
เด็กชายไทซ์ธนาธรณ์

วังคีรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๘๔

เด็กชายสิรดนัย เพิมพูน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๘๕

เด็กชายกฤชณัฎฐ เจียมไทย

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๘๖

เด็กชายกฤษฎา แก้วนิยม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๘๗

เด็กชายกาญจน์ ชุมวรฐายี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๘๘

เด็กชายจตุรงค์ สุวรรณศร
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๘๙

เด็กชายณัฐภูมิ งามดี ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๙๐

เด็กชายดนุพร ประกิจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๙๑

เด็กชายดนุพัฒน์ สุทธิสน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๙๒

เด็กชายพงศ์พีระ คลำวิลัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๙๓

เด็กชายพีรภัทร ดัชถุยาวัตร ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๙๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ขาวม้วน
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๙๕

เด็กชายวัชรพงศ์ ชาญสิทธิสุวรรณ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๙๖

เด็กชายศิวพล ศิลาพรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๙๗

เด็กชายสิงหราช พรหมกสิกร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๙๘

เด็กชายอัษฎาวุธ ยวงทรัพย์ ๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๗๙๙

เด็กชายญาณิศา อินทศร
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงตติพร ภูปรางค์
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงธนาภา บุญฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงสมฤทัย โชคสมลักษณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงอรณี เมืองโคตร ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงศรรัช จันทร์โทสุทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงนัฐวุฒิ ฤทธิบัณฑิตย์

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงดวงเดือน สีจันอิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงกอแก้ว แท่นทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงมัณฑิตา ขำแจ่ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงปานภัทร พูลเพิม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๑๐

เด็กชายฌานิช ชืนสนุก

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๑๑

เด็กชายภีมพิศุทธิ

์

โชคบรรดาลสุข ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๑๒

เด็กชายอรรถพล ก่อเกือ

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา พรพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงทิพย์พาพร สุขเสริม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๑๕

เด็กหญิงธมลวรรณ ชำนาญเวช
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงปสฏิมา โคแสง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงวาสิตา เส็งเต๋ ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงวรรณชนก ศรีหาบุญทอง ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงสายฝน ถวิลไพร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงอติกานต์ สุขปรุง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๒๑

เด็กชายชวกร ศรีประเสริฐ์ ๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๒๒

เด็กชายชินวัตร โชโต ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๒๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ เฉียบแหลม ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๒๔

เด็กชายณัฐภัทร แก้วทองเกลอ ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๒๕

เด็กชายปวริศ ทองรักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๒๖

เด็กชายพัฒนบดี หิริโอนาถา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๒๗

เด็กชายพีระภัทร กองแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๒๘

เด็กชายภัควัฒน์ ยักขะลา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๒๙

เด็กชายภูผา ปราณีหัตถ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๓๐

เด็กชายรวิพล อ่อนละมูล ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๓๑

เด็กชายวีรวิทย์ สว่างแจ้ง
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๓๒

เด็กชายสุภัทร มงคลธง ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๓๓

เด็กชายอัคเดช กสิพร้อง
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขขุนทด
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงคัมภีรภัส จรัสวราทร
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๓๖

เด็กหญิงเครือวัลย์ ผลมะขาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ วงษ์บ้านหว้า ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงปทุมพร สุขประเสริฐ ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงเยาว์รัก หอมสุวรรณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงรัศมินท์ สุขสงวน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงวริทยา ดินไธสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงวิลาสินี ทับทอง ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงศศิกานต์ คงคล้าย
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงศศิวิมล สำราญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงศิวพร จันทร์แดง ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงอภิชญา ภาภักดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงอรุณี ไวโรจน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๔๘

เด็กชายกฤษฎา ศรีบุญเรือง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๔๙

เด็กชายโกญจนาท ชาติวิเศษ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๕๐

เด็กชายญาณเทพ บัวอาจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๕๑

เด็กชายณัฏฐภัทร กันหาไชย
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๕๒

เด็กชายธนากร กันเมล์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๕๓

เด็กชายธรรมรงค์ ประกฤติเวศ ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๕๔

เด็กชายธีรไนย คลังนาค ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๕๕

เด็กชายพงศธร หมืนหาวงศ์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๕๖

เด็กชายพีรวัฒน์ ภูบัวบาน ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๕๗

เด็กชายภูมิฐาน ผดุงใจ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๕๘

เด็กชายรัฐธรรมนูญ บุญกำเนิด
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๕๙

เด็กชายวงศธร เอมใจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๖๐

เด็กชายวิทู เพิศขุนทศ ๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๖๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แจ่มจำรัส
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๖๒

เด็กชายสินชัย ประกฤติมงคล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เกษรพุธ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงกฤติพร อินนะระ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงจีระนันท์ บุญยิง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงณัชชา พลน้อย ๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงธนภรณ์ พุฒจัทร์ ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงนิภาภรณ์ พินิจทรัพย์
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เยาว์ไธสง ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงภัสสรณัฐ เข็มสุวรรณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงเมธิดา คำสนิท
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงวรัทยา อินทร์จันทร์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงวิชญาดา นามวิจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๗๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ชมสน ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๗๕

เด็กหญิงศิลปภา กันทะเนตร
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๗๖

เด็กหญิงเมคุมิ ซูกิโมโตะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๗๗

เด็กชายจักรพงษ์ ต้นจันทน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๗๘

เด็กชายชัยมงคล กุลมัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๗๙

เด็กชายทิวไผ่ ธรรมโม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๘๐

เด็กชายพีรพล ทิพาพงษฝผกา ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงกัญญารักษ์
โคตรอาษา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๘๒

เด็กหญิงกัลยกร กงทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ นาคสุทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงชลธิชา ทองศิริ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงต้นหยก อ่วมอาจ ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงอรทัย เกตุมณี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงอรนุช ภู่เอียม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๘๘

เด็กชายธนภูมิ อยู่คง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๘๙

เด็กชายรัฐภูมิ อุ่นพงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๙๐

เด็กชายชลธชา เกือลภัส

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๙๑

เด็กหญิงสุนิสา โพธิพยา

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงกชกร เนตรพะเนาว์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๙๓

เด็กหญิงช่อทิพย์ จอมศรี ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงปภัสรา หาญเกียรติกล้า
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๙๕

เด็กชายกฤษติธี สวัสดินพรัตน์

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๙๖

เด็กชายจิรันตน์ บุญอุ้ม ๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๙๗

เด็กชายโชคอานนท์ พุ่มพานุพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๙๘

เด็กชายณัฐดนัย บุญล้อม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๘๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีอาจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๐๐

เด็กชายทิวากร ดิษฐเต้ยหลวง ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๐๑

เด็กชายธราธร ศิริวิโรจน์ ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๐๒

เด็กชายธีนพงษ์ เนียมบุญเจือ ๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๐๓

เด็กชายยุทธนา เพ็ชรจิว

๋

๓๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๐๔
เด็กหญิงกชาฑมาสน์

จีนจะโปะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงไข่มุก จำปาศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงหัทญา มูลเงิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๐๗

เด็กชายกันทรากร สังอุตตัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๐๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ วรวงค์ ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๐๙

เด็กชายณัฐพนธ์ จันทร์อยู่สุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๑๐

เด็กชายธนากร วิชิตกุล ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๑๑

เด็กชายธีระ นาสงวน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๑๒

เด็กชายธีระกร พันธ์เพียรศักดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๑๓

เด็กชายธีระภัทร สมรูป ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๑๔

เด็กชายพนธกร ฉายอรุณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๑๕

เด็กชายระพีพัฒน์ อ่อนธรรม
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๑๖

เด็กชายรัฐภูมิ ธงชัย ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๑๗

เด็กชายวศิน ถ้วนสูงเนิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๑๘

เด็กชายวิสุทธิ

์

ชุมแสง ณอยุธยา ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๑๙

เด็กชายศิริวัชน์ ปนจันทึก
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๒๐

เด็กชายศุภกร จำปาทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๒๑

เด็กชายสามารถ ลายคราม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๒๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ จำเดิม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๒๓

เด็กชายแสนเก้า กุลธิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๒๔

เด็กชายอนุศิษฎ์ รอดทอง
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๒๕
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์

กระจ่างเย้า
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงณัฐชา นาแว่น
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๒๗

เด็กหญิงเนตรฤทัย สุริยะแสง ๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๒๘

เด็กหญิงณัฐวดี มีสุภาพ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงปทุมทอง มินเจริญ ๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หวลมาลัย
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๓๑

เด็กหญิงมนัสวี รุจิเทศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงรุจิรดา เนตรสุภาพ ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงศุคณธ์ บุญธรรม ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงสินีนุช โปะแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงสิริวิมล ผาจวง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา สัทธาพงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงสุวิษา แซ่ล้อ ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๓๘

เด็กชายกิติพัฒน์
ศรีฤทธิฤทธิมานันทน์ ๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๓๙

เด็กชายอภิชาต หอมทรัพย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงชุติมา ฮ้อรอด
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เปลียนรัศมี

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงนันทิยา จันทนะโสตถิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงเนตรนภา จงจิตร ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงปยะพร พันธ์พรหม
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงภัทรียา บุญเลิศ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงเรวดี จิตสงวน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงลำธาร ซือสัตย์

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๔๘

เด็กหญิงวิภาวี ชมบุญ ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงสรัญญา สาสังข์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงสาวิกา เปยมเงิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๕๑

เด็กชายดนุเดช มนุษย์ดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๕๒

เด็กชายอิทธิพล หันเสมอ ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๕๓

เด็กชายศิลา ธะนะปตร ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๕๔

เด็กชายคณิศ นิยมสุด
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๕๕

เด็กชายพิชชากร สายสร้อย
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๕๖

เด็กชายวิชาการ แนบเนียม ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๕๗

เด็กชายอานนท์ สิริจันทเวท
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๕๘

เด็กชายนวพล จันทร์แจ่มศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๕๙

เด็กชายปกรณ์ เปยวกุดเราะ ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๖๐

เด็กชายรพีภัทร โอนอ่อน ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๖๑

เด็กชายอนุชิต กุลไชยกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๖๒

เด็กชายธนทัต อ่องสอาด
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๖๓

เด็กชายคุณัญญา บัวจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงณิชานันท์ หนองสูง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงกานต์สินี แก้วแหวน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงนภัสสร พิมพ์มะศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงกิติยาพร เขตอำรุง ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงธนพร สุริยันต์
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงศรัณยา บุญเพ็ญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงพนัชกร กองพรม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงปาริฉัตร เจริญพร ๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงชุติมา พุทธรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงศศิวิมล แสงทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๗๔

เด็กหญิงไพรัมภา เสาวรส
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงธีราพร ราชบุญศึก
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สองอุทา
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๗๗

เด็กชายธนกฤต ปนอินทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๗๘

เด็กชายธนภัทร พิขุนทด
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๗๙

เด็กชายธินกร รัตนวงค์ ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๘๐

เด็กชายประกาศิต โคแสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๘๑

เด็กชายรัฐชานนท์ ทองคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๘๒

เด็กชายวรพล ชาญนะรา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๘๓

เด็กชายวรวิช ช่วยประคอง ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงคณิศร หมุดเงิน ๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงชลกานต์ โสภารัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงนัดชนก อิมสมบัติ

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงพูนศรี ต่อพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๘๘

เด็กหญิงลลิตา ขุนมิล ๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๘๙

เด็กหญิงวนิดา แจ่มจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงสุพัชชา กลางทัพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงอจลญา มะลิวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงอาทิตยา วงษ์สุวรรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๙๓

เด็กชายกฤษณ ละอองดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๙๔

เด็กชายกิตติภพ บัวหลวง ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๙๕

เด็กชายจุลจักร บำรุงอินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๙๖

เด็กชายณัฐพงศ์ แสงบุญมี ๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๙๗

เด็กชายทิตติพงษ์ เจริญสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๙๘

เด็กชายเทพรักษ์ พูลงาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๒๙๙๙

เด็กชายนนทกร ปานรุ่ง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๐๐

เด็กชายระพีภัทร ตะกรุดเงิน ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๐๑

เด็กชายวสิธร คารวะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงธัญชนก รืนชาญ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงภัทรวรรณ สังฆดิษฐ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เยียมไสธง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๐๕

เด็กชายดนุพล คำอิม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ มีมุข ๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๐๗

เด็กชายธนัญชัย ราชบุญมี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๐๘

เด็กชายบูรพา กาญจนทัตร
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๐๙

เด็กชายปฏิพล ชัยนาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๑๐

เด็กชายพิภัช อุ่นเจริญ ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๑๑

เด็กชายยศกรณ์ สุนทรสิงห์
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๑๒

เด็กชายรชฎ ดวงศรี ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๑๓

เด็กชายรพีภัทร ทางตะคุ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๑๔

เด็กชายรวิภาส พรายแก้ว ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๑๕

เด็กชายรัฐภูมิ ปวนสาย
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๑๖

เด็กชายรัฐภูมิ รอดนิม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๑๗

เด็กชายวราภรณ์ ดาราดวง ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๑๘

เด็กชายศุภกฤต บุตรหวาน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๑๙

เด็กชายอรรถพงษ์ บัลลังค์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๒๐

เด็กชายอรรถวุฒิ พระธรรมมา
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๒๑

เด็กชายอาทิตย์ ถาหล้า
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ มีชัย
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงธิติพร ยุระสี
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๒๔
เด็กหญิงพลอยพรรณ

จักษุจินดา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงพัชรพร อำระนันท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงพัชริดา สุวรรณทา ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๒๗

เด็กชายกิตติกร กองพิกุล ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๒๘

เด็กชายณัฐพงษ์ โสภา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๒๙

เด็กชายณัฐวินท์ พืชอุดมผล ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๓๐

เด็กชายตะวัน มังมี

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ ปรีเปรม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๓๒

เด็กชายธนายุทธ ประชาสุขสมบูรณ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๓๓

เด็กชายนวพล เนืองแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๓๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

รุ่งเรือง
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๓๕

เด็กชายพศิน กองล้อม ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๓๖

เด็กชายรุ่งอมร อ่อนละมูล ๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๓๗

เด็กชายวรพล พงษ์ฉาย ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๓๘

เด็กชายเวชพิสิฏฐ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๓๙

เด็กชายศิลา ว่านกระ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๔๐

เด็กชายศิวกร แก้วเจริญผล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๔๑

เด็กชายศุภกานต์ แผลงวิธี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๔๒

เด็กชายศุภวิชญ์ กาสา ๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๔๓

เด็กชายสราวุฒิ แลกไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๔๔

เด็กชายสิทธิโชค กล่อมกลม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๔๕

เด็กชายเสกเพชร สินสุพรรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๔๖

เด็กชายอรรถพร อ่างบัว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญอมร ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๔๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์

ทูลฉลอง ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แถวกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงกัลยกร ผลมะขาม ๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงนภัสสร โทสูงเนิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ โพธิเตีย

์ ้

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงปยะภรณ์ ยวงเงิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงเพ็ญศิริ เพาะพูล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงวีรวรรณ โสดาวัง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงสิริวิมล ศรีปรีเปรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา มหาดไทย ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงอำภา โคแสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ นนพิภักดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงสุธาวรรณ ศรีทองแท้ ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๖๑

เด็กหญิงเจนจิรา บุญยืน
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๖๒

เด็กหญิงปทุมทิพย์ โต๊ะทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๖๓

เด็กหญิงกันต์กมล สนิทผล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ สมัครไทย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ดินแดง ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๖๖

เด็กชายธนกร อยู่สุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๖๗

เด็กหญิงเขมธร แจ่มแจ้ง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงเกวลิน หอมหวน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๖๙

เด็กหญิงนฤมล เกิดมงคล
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงอาริสา ชมภูวงษ์ ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๗๑

เด็กชายอรรถชัย โตพิมาย ๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๗๒

เด็กหญิงปทมรัตน์ ยะพงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๗๓

เด็กชายปฎิภาณ ธนาวี ๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๗๔

เด็กชายสิรภัทร เจริญสัตย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๗๕

เด็กชายภูริภัทร แสนสิงห์ ๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๗๖

เด็กชายนันทพงศ์ ลำพา
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๗๗

เด็กชายสมคิด ย้อยหยด
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงวาสนา มงคลใหม่ ๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๗๙

เด็กชายธนากร จันทร์ศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๘๐

เด็กชายรัชภูมิ พุ่มโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงธนัณญา ทองยิม

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ จันทร์นะลา
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงสุดธิดา เชือปาน

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๘๔

เด็กชายกฤษฎิ

์

แก้วยก
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๘๕

เด็กชายณัณฑวัฒน์ พันธ์วงษ์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๘๖

เด็กชายธนบดี บุญสาย ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๘๗

เด็กชายธีณทัต บัวจะมะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๘๘

เด็กชายภาณุพงศ์ บุญส่ง
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๘๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

สาคร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๙๐

เด็กชายสิรวิชญ์ สนเจริญ ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๙๑
เด็กชายอิศราณุวัตน์

พนาสันต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๙๒

เด็กหญิงฐิตินันท์ แจ่มศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๙๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สิทธิชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงปยาพัชร เพ็งสง่า
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๙๕

เด็กหญิงภัคพร วิริยานุวัฒน์กุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๙๖

เด็กชายกฤษฎา ชมภู
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดวนดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๙๘

เด็กชายชุมทอง หงษ์คำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๐๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คงหอม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๐๐

นายนิมิต สุดนิมิตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๐๑

เด็กชายตะวัน คะลา ๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๐๒

เด็กชายบวรภัค กระจายกลิน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๐๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ แก้วสว่าง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๐๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพ็งโหมด ๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๘๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๐๕

เด็กหญิงเกศกนก บุญมา ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงกาญจนา ตาวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงมลฑาทิพย์ สมนาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงวณิชยา พึงเทียน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๐๙

เด็กชายกิตติภูมิ เจริญชาติ ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๑๐

เด็กชายเตชินท์ รุ่งเรือง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๑๑

เด็กชายพรเทพ ตาเพ็ชร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๑๒

เด็กชายพีรภัทร ยิมแย้ม

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๑๓

เด็กชายภูผา พลจันทึก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๑๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ คชเสนีย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๑๕

เด็กชายวิษณุ ดีเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๑๖

เด็กชายสิทธิชัย อุดมชัย ๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงชลดา ใยวันนา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๑๘

เด็กชายวทัญู สงวนรัตน์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๑๙

เด็กชายกรีเพชร สังข์ทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๒๐

เด็กชายชัยชนะ เตชะดี
๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๒๑

เด็กชายประดิษฐ์ เลียตะนา ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๒๒

เด็กชายรัชชนนท์ ทังรืน

่ ่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๒๓

เด็กชายรัฐวุธ มูลกัณหา ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๒๔

เด็กชายศรีปราชญ์ แก้วสามดวง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงรัตนาพร กาญจนเลขา
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงสุพรรณษา สืบจุ้ย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงอลิศรา ศรีจันทร์หอม ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๒๘

เด็กชายคุณาสิน อังศุชวลิต
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๒๙

เด็กชายชัชพิมุข เลียนชอบ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๓๐

เด็กชายณฐนนท์ อ่อนต้น ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ซุย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๓๒

เด็กชายธนกร มนมานนท์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๓๓

เด็กชายธเนศพล สืบใจถา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๓๔

เด็กชายพีรศักดิ

์

แก้วมงคล
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๓๕

เด็กชายภุชงค์ นิกรแสน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงกาญจนา สระแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณปาล
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ กุลชาติ ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๓๙

เด็กหญิงสุธิมา ชืนชม

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๔๐

เด็กชายจอมพล บัวลอย ๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสามโคก วัดปางิว

้

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๔๑

เด็กชายกฤต ทุเลา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๔๒

เด็กชายกิตติพงษ์ เดชนาลักษณ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงจันจิรา เบียดกระสิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๔๔

เด็กชายเจนณรงค์ ทองย้อย ๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๔๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ชาโนภาษ ๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๔๖

เด็กชายณัชพล ศรีวิลัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๔๗

เด็กชายณัฐนนท์ มีพี
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๔๘

เด็กชายณัฐพล ปูนขุนทด
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมหาลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๕๐

เด็กชายธนโชติ ฟกศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ นาคสุทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๕๒

นายธนะยุทธ สิงห์ทอง
๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๕๓

นายธนัยนันท์ แสงสุรีย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๕๔

เด็กชายธีรชัย ทองย่น
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๕๕

เด็กชายธีรพงศ์ วระโชติ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๕๖

เด็กชายนัทธวัฒน์ ทัศคร
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๕๗

เด็กชายบัณฑิต สุขสันต์รุ่งเรือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๕๘

เด็กชายพีระพัฒน์ เพ็ชร์พวง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๕๙

เด็กชายภัทร์ดนัย พันธุรัตน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๖๐

เด็กชายภัทรพล นุชสายสวาท ๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๖๑

เด็กชายภูมินทร์ ละครวงษ์ ๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๖๒

เด็กชายวีระพงษ์ วาระสิทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๖๓

เด็กชายวีระพล เชือจัน

้ ่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๖๔

เด็กชายอมร สลัดทุกข์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงกมลวรรณ โสภณพิศิษฐ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๖๖

เด็กชายกฤษฎา ฤกษ์ล้วน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๖๗

เด็กชายขจรพงศ์ แสงเพ็ชร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๖๘

เด็กชายจตุรพร อมรเทพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๖๙

เด็กชายจิรายุ บุญไทย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๗๐

เด็กชายชัยยุทธ์ สุทธิรักษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๗๑

เด็กชายชานน คำแพง ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงดุสิตา แก่นท้าว
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๗๓

เด็กชายธนกร หงษ์ทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๗๔

เด็กชายธนาธิป ธรรมทันตา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๗๕

เด็กชายนัทธชัย ทองใบ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๗๖

เด็กชายปรเมษฐ์ สอนคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๗๗
เด็กหญิงประติมาพร

ไสววรรณ
๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๗๘

เด็กหญิงพลอยนิสา เชือสำราญ

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๗๙

เด็กหญิงฟาพราว อุ้มเพชร ๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงภัคจิรา โสมิงมี

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๘๑

เด็กชายรภีภัทร์ ฉลวย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๘๒

เด็กชายวรวุฒิ รามบุตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๘๓

เด็กชายวรัญู เพียรเขตกิจ ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๘๔

เด็กหญิงวริสรา ทองนาค
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๘๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สุขคำมี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๘๖

เด็กชายสมชาย อุ่นอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๘๗ เด็กหญิงสุพรรณณิการ์

น้อยอินทร์ ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๘๘

เด็กหญิงสุพรรณี สังอยุธ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๘๙

เด็กชายสุรเกียรติ

์

ยะไชยศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๙๐

เด็กชายกฤษณะ ต่อเหล่าค้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๙๑

เด็กชายจตุฤทธิ

์

จิตติยากูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๙๒

เด็กชายชนกันต์ คุ้มเมือง
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงชนันธร เจริญสัตย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๙๔

เด็กชายชาตรี พวงเพชร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๙๕

เด็กชายณัฐภูมิ ทองปาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๙๖

เด็กชายธนภัทร สายดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ ชมบุญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๙๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ สอนคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๑๙๙

เด็กชายปยะวัฒน์ พุ่มพวง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงมลฤดี วงษ์ธนู
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๐๑

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีวิเศษ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๐๒

เด็กชายเรืองศักดิ

์

สายสังข์ ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๐๓

เด็กชายวรวิทย์ ตรีครุธพันธ์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๐๔

เด็กหญิงวิลาสินี เกิดเจริญ ๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๐๕

เด็กชายศุภฤกษ์ ผลทอง
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๐๖

เด็กชายสุรพล ธรรมทันตา ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๐๗

เด็กชายอนุเดช แปนมุข ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงอริศ คำกลัน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๐๙

เด็กชายอำนาจ อาจประจัญ
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วัดตำหนัก  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๑๐

นายณภพ ประดับการณ์ ๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียนชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๑๒

เด็กชายทักษิน ใจหนักแน่น
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๑๓

เด็กชายธีรภัทร์ บุญจูง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงปริยากร ชาพรมมา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๑๕

เด็กหญิงศิริกาญดา บุญนะอภัย ๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงศิริพร หวังสุข ๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๑๗

นางสาวศุภิสรา สุดามาตย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๑๘

นายสิทธิศักดิ

์

สาระจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๑๙

นางสาวสุทธิกานต์ ชมชิดพนา ๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๒๐

นางสาวอังคณา คล้ายวงษ์
๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๒๑

นางสาวอินธิรา บัวทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๒๒

เด็กชายกนกพล ขาวสนิท
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวภิบาล
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๒๔

เด็กชายกรวิชญ์ ปนกระจ่าง
๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๒๕

เด็กชายกฤษฎา สุดตานา ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๒๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เข็มทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๒๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เอราวรรณ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๒๘

เด็กหญิงจันทกานติ

์

อินตา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๒๙

เด็กหญิงจิรภิญญา สนธิวุธ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๓๐

เด็กชายจิระพล ทองคำ ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๓๑

เด็กชายเจษฎากร ยศพิบูลย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๓๒

เด็กชายชนวีร์ ตระกูลจิตต์ผ่อง ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๓๓

เด็กชายชนะชัย แก้วเทียม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๓๔

เด็กหญิงชลธิชา แก้วปรือ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๓๕

เด็กหญิงโชริดา งามประเสริฐ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๓๖

เด็กชายญาณาธิป แสงทอง ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๓๗
เด็กหญิงณัชชนิกานต์

คงคา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงณัชชา กระออมแก้ว ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๓๙

เด็กชายณัฐพล เบิกบาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๔๐

เด็กชายณัฐภูมิ บุญแย้ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๔๑

เด็กชายณัฐภูมิ สุ่มทอง
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงทิพปภา กรังพานิช
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๔๓

เด็กชายธนภัทร เผ่ากลิน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ ขำภักดี
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ เจริญสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๔๖

เด็กชายธนาวัฒน์ วงศ์เตชะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๔๗

เด็กชายธันวา คุ้มคำ
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๔๘

เด็กชายนราธิป ธีระกัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๔๙

เด็กชายนฤเบศวร์ อ่องสุวรรณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๕๐

เด็กชายนวพล ทองศรี ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงน้องแก้ว ชาวพม่า
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงบวรรัตน์ ศรีสังข์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๕๓

เด็กชายบุรินทร์ ภาคมณฑา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงปฐวิกานต์ เมฆหมอก ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงปริฉัตร สาตร์จีนพงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา กรังพานิช
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงปจจพร สะสีการ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๕๘

เด็กชายปารเมศ ปอมสาหร่าย ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงปุณยาพร ปญญาสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๖๐

เด็กชายพงศกร มะพลับแก้ว ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๖๑

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

เปลียนผลัด

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๖๒

เด็กชายพงศ์สถิตย์ ดมหอม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๖๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สนธิระ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงพรธิตา เพ็ชรมณี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงพรเพ็ญ กัณหะวัฒนะ
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงพัณณิตา อาจด่อน ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๖๗

เด็กชายพิชัยยุทธ แหล้ยัง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ รอดเอม
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สำรวมสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา หินคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๗๑

เด็กชายไพรัตน์ บัวศรี ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงภัณฑิรา อ้นจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงภัทรศยา ฤทธิศักดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงภาณุมาศ เผือกเพียน

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๗๕

เด็กชายภานุกร บัวแย้ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๗๖

เด็กชายภูริณัฐ สวัสดิพาณิชย์

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๗๗

เด็กชายมงคล เฉลยชอบ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๗๘

เด็กชายเมธานันท์ มันกะเวน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๗๙

เด็กชายยุทธนนท์ เรือนวิลัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๘๐

เด็กชายรัชภูมิ ทองมัง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงวนิดา หมายนาค
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๘๒

เด็กชายวรัตม์ ศรีทองทรัพย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๘๓

เด็กชายวรุตย์ ปองปน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๘๔

เด็กชายวสุพล ขาวขำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๘๕

เด็กชายวัชรพงศ์ แสงเทียน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๘๖

เด็กชายวัฒนา สิงห์ทองห้าว ๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๘๗

เด็กชายวันเฉลิม จันทร์ธร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๘๘

เด็กชายวิวัฒน์ วุฒิผล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๘๙

เด็กชายวิวิธ โชติเรือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๙๐

เด็กชายวีรพงษ์ ก้านอินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๙๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ ภูมิอินทร์
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๙๒

เด็กชายศุภกิต เพียรนาค
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๙๓

เด็กชายศุภโชค ภู่ระหงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๙๔

เด็กหญิงศุภวรรณ อินทวงศ์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๙๕

เด็กชายสมเกียรติ สายสิงห์
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๙๖

เด็กชายสราวุธ รู้บุญ ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงสาวิตรี บัวคลี

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ มาดายัง ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๒๙๙

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ศิริมนูญ
๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๐๐

เด็กชายเสกสรรค์ วรพิมพ์รัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๐๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองขวัญแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงอนัญญา แสงพรมมา ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๐๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ นิธิบุญญกร ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๐๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วระหัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๐๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปรางทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงอรดี พึงทอง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๐๗

เด็กชายอัษฎาวุธ พิมพ์อ่อน ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบัวแก้วเกษร วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๐๘

นางสาวตวิษา ภิญโญยิง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๓
กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๐๙

นางสาวพัชรินทร์ แจ่มศรี ๐๕/๐๒/๒๕๓๒ กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๑๐

นายส่งศักดิ

์

สังวัทยาย
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๑๑

นางสาวสุพัดตา จันทร์เพ็ชร
๑๔/๐๙/๒๕๑๕

กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๑๒

นางเสาวณี จันทร์เพ็ญ
๒๕/๐๖/๒๕๒๘

กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๑๓

เด็กหญิงอริสรา พิมพ์โพธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว วัดบัวแก้วเกษร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๑๔

เด็กชายธีรพล ใจชุ่ม
๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เบญจพุทธาพร ๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๑๖

เด็กหญิงชุติมา ศรีคร้าม
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๑๗

เด็กชายกฤษณะ ศิริเขตรกรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๑๘

เด็กชายวรัญู ไกรสิงห์สม ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๑๙

เด็กชายศราวุฒิ เสาวรส
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๒๐

นายก้องภพ พินัยทรัพย์ ๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๒๑

นายชาญกิจ สุขสุวรรณวีรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๒๒

นายธีธัช คฤหวาณิช
๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๒๓

นายพสิษฐ์ ศรีวัฒนศักดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๒๔

นายพีรดนย์ ดุษฎีเวทกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๒๕

นางสาวมัชฌิมา พินัยกุล
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๒๖

นางสาวรัตน์ศิริ จินตวร
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๒๗

นายวชิระวิทย์ วรากลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๒๘

นายกฤษณ์ จันทุมากร
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๒๙

นายกิตติณัฐ บัญชาจารุรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๓๐

นายขอบเขต พีระภิญโญกุล ๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๓๑

นางสาวฉัตนภัส แสงรัตนรัฐ ๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๓๒

นางสาวชนัญชิดา สุดสอาด
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๓๓

นางสาวชนากานต์ ศรีอุดม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๓๔

นางสาวชัญญา เหลืองทิพากร
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๓๕

นางสาวชัญญา เอกคุณานนท์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๓๖

นางสาวชุติกาญจน์ จองวิจิตรกุล ๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๓๗

นางสาวญภา วิณวันก์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๓๘

นางสาวณัชชา เดชสกุลธร
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๓๙

นายณัฐพงศ์ อนันต์สมสิน
๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๔๐

นางสาวธนพรรณ แก้วใหญ่
๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๔๑

นายธนวัฒน์ โศจิรัตนกุล ๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๔๒

นายธนิสร ดาวเรือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๔๓

นางสาวธมลวรรณ อัศวขจรศักดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๔๔

นางสาวธัญญรัตน์ นิมคธาวุธ

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๔๕

นางสาวธัญพิชชา การุญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๔๖

นางสาวธัมมิกา เพ็งรัตนา ๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๔๗

นางสาวนฤภร มุกดาพัฒนากุล
๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๔๘

นายนิธิศ สุกขชาติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๔๙

นางสาวปณชญา เยาว์มณีรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๕๐

นางสาวพิชญภัค วิภากูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๕๑

นางสาวพิมพ์มาดา สว่างวงษ์ ๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๕๒

นางสาวรัฐพร กิตติฤดีกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๕๓

นางสาวรุจาภา วงศ์รัตน์ ๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๕๔

นายวรันธร จันทร์สว่าง ๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๕๕

นายวายุ ทาเคมูระ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๕๖

นายวิชญ์พล อนันต์สมสิน
๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๕๗

นางสาวศลิษา กุลโพนเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๕๘

นายศิวกร ภิญโญกิจอนันต์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๕๙

นางสาวสมหญิง ทองคำ ๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๖๐

นายอริยธัช ขาวจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๖๑

นางสาวอาทิตยา ชัยวัชรสร
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๖๒

เด็กชายชิน กสิวงศ์สุนทร
๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๖๓

เด็กชายณัฐภัทร จันทร์บรรจบ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๖๔

เด็กชายชินวัฒน์ ชัยมังคโล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๖๕

เด็กชายณภัทร วงศ์สถิตย์พร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๖๖

เด็กชายกบิลรวิชญ์ ศรีศิลป
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๖๗

เด็กชายกรภัทร มิงคำเลิศ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๖๘

เด็กชายกิตติโชติ อวยพรชัยกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๖๙
เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ธิดา

เพชรพิรุณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงณัฐณิชา โตประดิษฐ์ ๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงต้นข้าว ต่ายใหญ่เทียง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงธัญญาเรศ ทรงประสิทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๗๓

เด็กหญิงนภัทร์ อัสดงพงพนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงนิราจันทร์ อินต๊ะวงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๗๕

เด็กชายปยากร สุธีโรจน์ตระกูล
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงพัชราวดี โรจน์เจริญชัย ๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๗๗

เด็กชายเพชรเก้า กาญจนะวรรธนะ
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๗๘

เด็กชายภคพล เตชะรุจิรานนท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๗๙

เด็กชายรชต ธรรมพิพิธ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๘๐

เด็กชายวริทธิธร

์

ประเสริฐศิลป
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๘๑

เด็กชายศุภฤกษ์ ประชิดเขตต์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงอนัญญา แสงวงค์ทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงอภิญญา นาคเนียม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงอาทิตยา ชูสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดลำมหาเมฆ  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงฐิติมาพร สังข์วิเศษ ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม วัดกลางคลองสาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๘๖

เด็กชายสุทิวัส สุขเกษม
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงพิชชาภา วณิชเวทิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงรษิตา แก้วแดง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงอชิรญา ลิมาภิรักษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๙๐
เด็กชายชนกชนน์ปติ

อร่ามวงษ์
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๙๑

เด็กชายปารณัท ศิลาเณร ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๙๒

เด็กชายวชิระ หนูแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๙๓

เด็กชายอรรณพ ภาคอารีย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๙๔

เด็กหญิงชลิดา แตงสุก ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๙๕

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กลับใจ ๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงยูอิ ซึรูอิชิ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงวรรณวริน อินทร์ฉาย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา เงินมาก ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๓๙๙

เด็กชายตฤณ มาสุจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๐๐

เด็กชายภาณุเขต สุริวงศ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๐๑

เด็กชายรัฐภูมิ ระงับทุกข์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๐๒

เด็กชายวศินพรรดิ

์

ศิริลักษณ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๐๓

เด็กชายอรรสโรจน์ รอดอยู่
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๐๔
เด็กชายอานนท์อิทธิ

์

ทวีทรัพย์มณื
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงจิณห์จุฑา ต่ายเทศ ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงณปภัช พรรณศิลป ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๐๗
เด็กหญิงณัฐญากรณ์

รุ่งเรืองด้วยบุญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงนริศรา คงประทีป
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๐๙

เด็กหญิงบวรลักษณ์ ปานไกร ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงปริยากร กุญชร ณ อยุธยา ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๑๑

เด็กหญิงปรียาวดี วรรณสินธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงสุชานันท์ พวงนาค
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๑๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุมาลีศรีวงศ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๑๔

เด็กชายณัฐพล ภุมรินทร์ ๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๑๕

เด็กชายธีรภัทร สุวรรณะ ๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๑๖

เด็กชายวชิระ ตังโยธาพิพัฒน์กุล

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ภาคีชีพ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงญาณิน เคารพาพงศ์ ๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงนันท์นภัส กลินจันทร์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงพิชญา ใจทัศน์กุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงรสา อัศวเกียรติรักษ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงวริษฐา นิภาการุณวงศ์
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงวิรังรอง จันทร์อ่อน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงศุภิสรา นามมัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงสุรดา กมลสินธุ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๒๖

เด็กหญิงอนันดา รัตนมันคง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงอัครภา ปายะฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๒๘

เด็กหญิงอิสรีย์ วุฒิไกรศรีอาคม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๒๙

เด็กชายชลาธิป ฟองฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๓๐

เด็กชายธนกร ศรีลาพัฒ ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๓๑

เด็กหญิงจินดาพร แย้มนวล ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงณวีร์ยา ก้อนทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ คุณดิลกปกรณ์ ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงปพิชญา ราชบุรี ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงศุภิสรา วิรัชโชติเสถียร
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๓๖

เด็กชายจิรัฏฐ์ จันทรวงศ์
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๓๗

เด็กชายจีราวัฒน์ คำยันต์สิทธิเดช
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ กุลพันธ์ ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๓๙

เด็กชายธัชระวีร์ ปราณีตพลกรัง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๔๐

เด็กชายปรินทร ธรรมรักษ์ ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๔๑

เด็กชายปาราเมศ พรสุขสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๔๒

เด็กชายพงศธร เรือนประโคน ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๔๓

เด็กชายพุทธิพัชร สายคมทรัพย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๔๔

เด็กชายภัทรกฤช มหาสุขานนท์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๔๕

เด็กชายมรุพงษ์ เขียวอ่อน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๔๖

เด็กชายวริทธ์ธร สุขวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๔๗

เด็กชายสฐิพัจ เสริมสกุลวัฒน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงจิรัชยา เจริญไชย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงเจณิชา แจ้งสว่าง ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อิมประบูรณ์

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญโญอุปถัมภ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงณัฐพัชร์ ทวีพันธุ์สานต์ ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๕๓

เด็กหญิงธนัชชา ชัยยะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๕๔
เด็กหญิงเนตรนันทินี

คนคล่องพิชญะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๙๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงบุญสิตา พัฒนมงคล
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงปณพร อ่อนหยับ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๕๗

เด็กหญิงพิชญาภัค ฉัตรเศรษฐกูล
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงเพชรชมพู กลินกุสุม

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงอภิษฎา สารกุล ๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงอุมารินทร์ บุญโฉม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ธนปรียนันท์ ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๖๒

เด็กชายภาณุพงษ์ ตูมขาว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๖๓

เด็กชายวณัฐพงศ์ ศรีไสล
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงกมลวรรณ กลินสุคนธ์

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๖๕

เด็กหญิงชญานิศ พวงเพียงงาม
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๖๖

เด็กหญิงบุญรักษา หงษ์ทอง ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงปคุณา แดงสมสอาด
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๖๘

เด็กหญิงปวริศา อรัญญะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๖๙

เด็กหญิงเปรมสินี ทรงเเก้ว
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงรวิภา ชัยสงคราม ๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงศุภิพร ธนโศภิตไชย ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๗๒

เด็กหญิงธนัชพร สมานพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๗๓

เด็กหญิงธัญชนก เปยมแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๗๔

เด็กหญิงนภษร ถาวรวยัคฆ์ ๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงพุธิตา ประทีปสถาพรกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงภูริชญา เทพทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงอธิษฐาน พิพัฒนเบญจกูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงปณิชา โบกรณีย์ ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๗๙

เด็กชายสัชฌะ คุ้มบุดดี ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงชยาภรณ์ ศรีตะเถระ
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงสุวิมล เสือมัน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงอรรัมภา ไทยเจริญ ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๘๓

เด็กชายวัชรวิศร์ ปราชญ์เปยมสุข ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๘๔

เด็กชายอนรรฆ แสงสระคู ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงกณิศา จุฑามณี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๘๖

เด็กชายสุโกสนธิ

์

บูรณพานิช
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๘๗

เด็กชายพัชธรสิษฐ์ นามเมือง ๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๘๘

เด็กชายเลโอ ภพธร ค็อตตี

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๘๙
เด็กหญิงธารกฤษณา

สนสุนัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงนาตาชา ตุลาดาร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงชญานิศ วิจิตรวัฒนานนท์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงปภาณิน ใจกลางบูรณะ ๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๙๓

เด็กชายธนพล ต่ออุดม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๙๔

เด็กชายปฏิภาณ เดชเกตุ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๙๕

เด็กชายวิทัศน์ สุวรรณมณี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงชนินาถ สมาธิ ๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ สวัสดิพงษ์

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงบรรณรต ศรีฉันทะมิตร ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงปาลิตา ขุนแผ้ว ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงพัทรศยา เอ่งฉ้วน
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๐๑

เด็กชายพงศ์พัฒน์ ตังเจริญบำรุงสุข

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๐๒

เด็กชายพศุตม์ปยะ ยอดทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๐๓

เด็กชายวรเชษฐ์ กิตติศัพท์กันทร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา การะภักดี ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ เดชบำรุง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงพีรดา ธรรมพิรานนท์ ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงภานรินทร์ ศรีคำรุณ
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๐๘

เด็กชายธนาธิป จินดามณี
๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๐๙

เด็กชายปณณ์ ฐานไพศาลกิจ
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๑๐

เด็กชายสุรเมศวร์ พรนิภาภัทร์กุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงมินทร์ลดา อริยสัจสีสกุล

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงอดิกานต์ เนืองศาสน์ศรี

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๑๓

เด็กชายโชติพัฒน์ รัตนสิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๑๔

เด็กชายธนกร ทองปนแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๑๕

เด็กชายนพอนันต์ วงศ์จีโน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๑๖

เด็กชายปุลพัชร พุ่มพิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๑๗

เด็กชายพงศ์พล รักประเสริฐสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๑๘

เด็กชายพงศพัศ หินแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๑๙

เด็กชายพิชุตม์ มูลสารศิลป
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงชญาฎา สุนาวงศ์ ๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ เทอดไพรสันต์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงธนภร ประทุมรัตน์ ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงเปรมมิกา เนียมเปรม ๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๒๔

เด็กชายบูรพา อภิญญากุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๒๕

เด็กชายฝนหลวง อินอ่อน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๒๖

เด็กชายพิชุชม์ โคตรชมภู
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๒๗

เด็กชายอนพัทย์ คงบุญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เด็ดแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงฐิตาภา ตึกสุอินทร์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๓๐

เด็กหญิงธีมาดา งามแสงแข
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงนลินภัสร์ พรสันเทียะ ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงพอวา เลิศคชาธาร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงสุญาดา วิศิษฏ์วรกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๓๔

เด็กชายกิตติกานต์ อรรถปกษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๓๕

เด็กชายกิตติพงศ์ สร้อยประดิษฐ์ ๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๓๖

เด็กชายฐานพัฒน์ สุรพันธ์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๓๗

เด็กชายเตชินท์ ติยะพรัญชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๓๘

เด็กชายภูบดินทร์ รืนอารมย์

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๓๙

เด็กชายวรโชติ ตาววัฒนา ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงชนิตร์นันท์ เนตรขันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงญาณิศา สิทธินันทน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปติสินชูชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงธนพร จ่างมณี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงธัญญชนก ไพศาล ๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงนภัสสร รอดชีวัน ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงนวพร แก้วมณี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงปวริศา จันทรามศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงปาลิดา ริบรวมทรัพย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๔๙

เด็กชายกิตติภพ คุ้มสุวรรณ ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๕๐

เด็กชายธนชานนท์ เวชสันดรพงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๕๑

เด็กชายสรวิชญ์ เทพคำดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงกชพร เรืองฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงจันทัปปภา สัจสุวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงชญานิศ ศรีแสนตอ ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๕๕

เด็กหญิงญานิศา สุนะพรม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๕๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา

มะลิต้น
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๕๗

เด็กหญิงณัฐมน มีลาภ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงสวิชญา ธงไชยฤทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงชาลิสา กลินเถา

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๖๐

เด็กชายกิตติทัต ด่านจิระมนตรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๖๑

เด็กชายฐิติพงศ์ จันทร์คล้าย ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๖๒

เด็กชายนพกร อังโสภา

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๖๓

เด็กชายศุภกฤต เกียรติพัฒนาชัย ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๖๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

ไกรลักษณ์ ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๖๕

เด็กชายธนวิทย์ บุญพรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๖๖
เด็กหญิงชนันท์กานต์

คงเกือ

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงชีวาพร อ่อนเนตร์
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงฐิตาพร คำเปรม ๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงณัฐฐิญา มาซา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๗๐ เด็กหญิงธฤษพรวรรณ
ชาดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงปนัดดา แก้วชะมอญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงปพิชญา กรัดทาน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงมัชฌิมา สนธิอ่วม ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงสวิชญา ศรีพลอย
๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๗๕

เด็กชายนนทพัทธ์ ฟกสุวรรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๗๖

เด็กชายพริษฐ์ ธรรมเดชศักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๗๗

เด็กชายสรายุทธ ผลาภิรมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์เจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๗๙

เด็กหญิงธนกมล ใจชอบ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๘๐

เด็กหญิงธนิษฐา รักเผือก
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๘๑

เด็กหญิงนวนันท์ ธรรมขัน
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๘๒

เด็กหญิงนัทมนต์ ฉันทพิริยะพูน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงพัชรพร สุขมนต์ ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงพัทธนันท์ ลมมูลตรี
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงภัคจิรา เนืองขจร

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงวรกานต์ วงศ์สุกัลป
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โบประทอง
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงสรัลพร ขันธศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงสลิลลดา สุดแสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงกุลธารินท์ กลินขจร

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๙๑

เด็กชายณัฐภัทร สังข์ปด
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๙๒

เด็กชายศิวะแพทย์ โอชาพงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๙๓

เด็กชายปุญญพัฒน์ ศิลาเจริญธนกิจ
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๙๔

เด็กชายเปยมโชค เพ็ชรผ่อง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๙๕

เด็กชายภูดิส เกษกำธร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๙๖

เด็กหญิงธัชธญาดา พลกนิษฐ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี ศิริสิทธิ ๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๙๘
เด็กหญิงกานต์พิชชา

ทีวะรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๕๙๙

เด็กชายจิรพัฒน์ เลิศรักษาเกียรติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๐๐

เด็กชายชนาธิป คำภา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๐๑

เด็กชายนนทัช อันภักดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๐๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ สุขเจริญ ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๐๓

เด็กชายวชิรวิทย์ พลสูงเนิน ๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๐๔

เด็กชายอนวัทย์ พรายแสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๐๕

เด็กชายกฤษฎา ทรัพย์งาม ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๐๖

เด็กชายบดินทร์ บางเสน ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงจิรนันท์ เนียมวงษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๐๘

เด็กหญิงฐิติวรดา ขวัญสมคิด
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๐๙

เด็กหญิงณัฎฐา เอียมสมบุญ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ กฤษฎาชาตรี ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงเฟอร์ริสา มากผล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงลภัสรดา คิดดี ๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๑๓

เด็กหญิงวรรณษา กรองกรุด ๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงวิรัลยุพา โบขุนทด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงศิริประภา นุ่มฤทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงรินรดา ขาวลำใย ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงอรทัย ยศวงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๑๘

เด็กหญิงภัคจิรา ฤกษ์สำเร็จ
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๑๙

เด็กชายชัยภัทร ดานขุนทด ๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๒๐

เด็กชายณภัธ มาธุพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๒๑

เด็กชายถิรยุทธ์ ฉันท์ทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๒๒

เด็กชายธนบดี ดำรงค์กูลสมบัติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๒๓

เด็กชายยงเฉวียน ชาน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๒๔

เด็กชายศิลปะ สำเภาเงิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๒๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ โสภณวิมลรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๒๖

เด็กชายนฤพล อธิชัยธนพงศ์
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๒๗

เด็กชายปริวัตร ใจยาว ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๒๘

เด็กชายสันติ ปนเกตุ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ พรมนนท์
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงธชา วุฒิวสุธร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงปวริศา อรุณวัชรินทร์
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงพิชญา ชูเมือง ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงชัญญานุช จงศัดิสวัสดิ

์ ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงโญษิตา รอดเขียว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงปนัสยา อนันตา
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงยศวดี หอมจำปา ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๓๗

เด็กชายคุณานนท์ ชูโตศรี ๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงชนิดาภา เอกอำนวย ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๓๙

เด็กชายภัทรพล วลิตวรางค์กูร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงนิสารัตน์ แสงปรีชา ๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๔๑ เด็กหญิงมนตริกาญจน์

สุราวุธ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๔๒

เด็กชายธนกฤต โบกรณีย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ เจียมผักแว่น ๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๔๔

นางสาวณัชชา มีชัยอุดมเดช
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงพิชชาธร รักดี ๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๔๖

เด็กชายธนพนธ์ เเจ้งสนธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๔๗

เด็กชายปณณธร พรหมอารักษ์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๔๘

เด็กชายทรงธรรม ไตรรัตน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๔๙

เด็กชายราเชน โพธิสง่า

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๕๐

เด็กหญิงเพลงพิณ มีแม่นวิทย์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงอภิษฐา วงศ์ต่อเกียรติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๕๒

เด็กหญิงชณาภรณ์ ภิรมย์คำ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๕๓

เด็กหญิงณัฐชา สิงห์ปญญา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๕๔

เด็กชายธเนศวร ชูชืนมานะกิจ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๕๕

เด็กชายธนบดี พวงดี ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงณิฌาวรรณ
ศรีสนอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงลักษณพร มีชัย
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงปาหนัน แก้วมาลา ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ไขประภาย ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๖๐

เด็กชายภูริภัทร เทพทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงอารยา แทนวันดี ๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๖๒

เด็กชายชนาภัทร์ พยัพ ๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงปริญธร ปุยฝาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ท้วมสมบูรณ์
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๖๕

เด็กชายวิวัฒน์ บุญเพ็ง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงภาวิณี เจริญพร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๖๗

เด็กชายภูผา นามอุดทา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงมนัสดา กิมหยก

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงลลิตสุดา นิลทัพ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงวรางคนา ซิมเล่มกิม

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๗๑

เด็กชายวิทยา อ้วนพรมมา ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงวีรยา เอกวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๗๓

เด็กชายเอกลักษณ์ แสงหนู
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โยเหลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงชุธิตา พลสีดา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงชมพูนุช ทับน้อย ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๗๗

เด็กชายณัฐวรรธน์ ทองพุ่ม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๗๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสงหัวช้าง
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๗๙
เด็กหญิงทองนพมาศ

หมวกเพชร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๘๐

เด็กชายธัชพล เวชกามา
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงบัญฑิตา มลิวัลย์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๘๒

เด็กชายเบญญาภา จันทรชาติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๘๓

เด็กชายปรีชา ทองอินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงภาณุมาศ มานัต
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงศิริมา วุฒิงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ส่วยสินธ์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงอชิรญา ตรีเนตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๘๘

เด็กชายกฤตณัท เอกทัศน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงกันธิชา บาลเพียร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงศ์ถาวร
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๙๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เชิดชู
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงเกษศิรินทร์
วงษ์ธัญญโชติ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงจินจุฑา ชูสิงห์
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงเจนจิรา ปาลี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงชนกนารถ ศรีสุทธิพันธ์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงชมพูนุท ร่มโพธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เกิดสุวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงปราณิสา พันธุยี

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๖๙๙

เด็กหญิงฟา ชืนอารมย์

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๐๐

เด็กชายภิลักษ์ ภู่ทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๐๑

เด็กชายรัชชานนท์ วงษ์พันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๐๒

เด็กหญิงวรรณรดา ธารีธาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๐๓

เด็กหญิงวิภาพร ปนภู่
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๐๔

เด็กหญิงสรวรรณ ความดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๐๕

เด็กหญิงสุจินันท์ เจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๐๖

เด็กหญิงสุนิษา สีสงคราม ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงสุพัฒตา โมกไธสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๐๘

เด็กชายอภินันท์ จิตตสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงอุมากร กินารักษ์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงอุษามณี ศรีกลัด
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงธณัทอร ศรีสว่าง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงธนัสชพร สุขเสนา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๑๓

เด็กชายธวัชชัย ศรีอุดร ๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๑๔

เด็กชายพันธวัช แซ่อุ่ย
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๑๕

เด็กชายพิสุทธิ

์

สุริยะญาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงสุพัตรา สมอุดม ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๑๗

เด็กชายเสฏฐพงศ์ รามสูต
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๑๘

เด็กชายอรรถพล ตรีสิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงทิพามณี วิชัยแสง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๒๐
เด็กหญิงนันท์ชญาน์

เหลาแตว
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๒๑

เด็กชายวรวุฒิ กลินอ่อน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงวริสรา สีกาลัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๒๓

เด็กชายวัชรพัฒน์ โปงปญญธนกุนต์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงอธิตญา ทองใบ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๒๕

เด็กชายกีรติ แน่จริง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สวาสดิเพ็ชร์

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๒๗

เด็กชายศราวุฒิ ชุมผาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงสิรามล แสงงาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๒๙

เด็กชายจีรัฐติกุล ทองรัตน์ ๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๓๐

เด็กชายปฏิภูมิ เรืองฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๓๑

เด็กชายพงศ์ศิริ รัตนประยูร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๓๒

เด็กชายพิสิษฐ์ เกตุสังข์ ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงศิริพร ใบขุนทด
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๓๔

เด็กชายอัษฎาวุฒิ สิทธิรส
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๓๕

เด็กหญิงกรองทอง รุ่งมี ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๓๖

เด็กชายกฤษฎิชัย

์

จันทรสูตร
๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงจรรยารักษ์ ทองสุข
๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๓๘

เด็กชายเชาว์วัฒน์ อินเปาะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๓๙

เด็กชายไชยพัฒน์ สนธิ ๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ เอียมสำอาง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๔๑

เด็กชายธนากร บุตตาแสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงธิชาพรรณ ผลวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงปรางทิพย์ สุขสวรรค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงปนชญา คำแสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๔๕

เด็กชายพชนนท์ พงษ์นิมิตร ๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๔๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ วันหวัง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๔๗

นายวันชนะชัย บุตรอำคา
๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงสุทธิดา ไสยสุภี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๔๙

เด็กชายหฤษฏ์ จันทร์เด่น ๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๕๐

เด็กชายไทธานี รัตนพิเชษฐ์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงพิชชาพร คำวัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๕๒

เด็กชายภัทรธรรม ทองรักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๕๓

เด็กชายภัทรพงศ์ ศรีรักษา ๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงวิภาภรณ์ รัตนสุวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๕๕

เด็กชายอภิลักษณ์ อยู่เกตุ ๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๕๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ มะโรงรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๕๗

เด็กหญิงภิญญดา ธรรมสโรช
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงณิชา แถลงดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๕๙

เด็กชายธนากรณ์ จิตจำป
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงนันท์นภัส วงษาเลิศ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงนภัสสร ซิมเล่มกิม

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๖๒

นายสิทธิโชค สุทธิ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๖๓

เด็กหญิงสิริรวมพร รวดเร็ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงอทิตยา แก้วมัน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงอนุชิตา วัฒนถือทำ ๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ มูลประเสริฐ ๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๖๗

เด็กชายธิมากร วังหอม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๖๘

เด็กชายนันตชัย ฆ้องงาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๖๙

เด็กชายปทวีกานต์ อุปเท
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๗๐

เด็กชายภัทรพล ทองประโคน ๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงอารยา แก้วงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๗๒

เด็กชายพีรพงษ์ เกิดกลิน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๗๓

เด็กชายวรานันท์ บัวอ่อน ๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงพณาวรรณ อุปทะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๗๕

เด็กชายอาทิตย์วัช ศรีสุวรรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงสิรีธร คุ้ยเหมือน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงณั,ฐธิดา สาโสธร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๗๘

เด็กชายพลูอักษร บุญวัฒนโสภณ ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงนฤมล ศิลธรรม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๘๐

เด็กชายจิรวัฒน์ สืบแสน ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงอนัญญา กลินบัว

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ปฏิขานัง
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงสุรีย์นิภา วารีหลัง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ วัดพระธรรมกาย  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๘๔

เด็กชายนิตินัย อินประสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๘๕

เด็กชายสุภิญโญ สะอาดเมือง ๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๘๖

เด็กหญิงกัญธิชา แสนสุก ๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๘๗

เด็กหญิงขวัญแก้ว กกรัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงขวัญชนก สร้างพล
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๘๙

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ กกรัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๙๐

เด็กหญิงปรัชญา เหมือนมี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงสุทธิดา โพธิเพ็ง

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๙๒

เด็กชายเสกสรรค์ สอนน้อย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๙๓

เด็กชายอดิศร คมพิทักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงอภิชญา บังสูงเนิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๙๕

เด็กหญิงอรวี ก๋าแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๙๖

เด็กหญิงกิตติกา จันเพ็ชร์

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงชุลีกร ประครองญาติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงฐิติมา คุ้มสุวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงณนฐกานต์ บุญเตา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๐๐

เด็กชายณัฐภูมิ ภูพืช
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๐๑

เด็กชายตรุษจีน รูปเรขา ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๐๒

เด็กชายธนกฤต ศรีแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๐๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สังข์ทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงธิดาพร อมรกุล ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๐๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุทัยมา ๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๐๖

เด็กชายธีรยุทธิ

์

พวงพันธ์ ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๐๗

เด็กชายนพรัตน์ พฤกษชาติ ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงนาตาลี ต้องดี ๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๐๙

เด็กหญิงนิภาพร ราศวงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๑๐

เด็กชายบัญชา ปดตาทาโย
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๑๑

เด็กหญิงปนัดดา ฉิมเกิด
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงปยนันท์ ใหม่วงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ เชิญรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๑๔

เด็กหญิงรัตนาวดี ช่างดี ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๑๕

เด็กชายราชัน เพ็งหมู ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงรินรดา เพ็ชรใส
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๑๗

เด็กชายวรธรรม สำเภาทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงวรรณริสา นาคนวล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ พึงศรี

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๒๐

เด็กชายสุนทร ภูมิทัศน์
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๒๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

น้อยนาดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๒๒

เด็กชายอนวัช ผานันต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีประดับ ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน วัดบางขัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๒๔

เด็กชายกลไก นามโคตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๒๕

เด็กชายคุณากร เก็บค้างพลู ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๒๖

เด็กชายจักรกฤษ เทียมตรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงจุฑามาส สุธินอก
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๒๘

เด็กหญิงชนันชิตา เจริญจันทร์
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ โหมดรุ่ง ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เผ่าบ้านฝาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๓๑

เด็กหญิงต้องตา คำมาก
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๓๒

เด็กหญิงธีราพร พลเสน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๓๓

เด็กชายนราวิชญ์ จันทนิช
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๓๔

เด็กชายนัฐวุฒิ แซ่อึง

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๓๕

เด็กชายปราโมทย์ สุทธิกวี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๓๖

เด็กชายปยวัฒน์ ดีไทย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๓๗

เด็กชายปยวัฒน์ ภู่ภักดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงเปรมฤดี สุทธิกวี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๓๙

เด็กหญิงพชรพร แร่ทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๔๐

เด็กหญิงพนมวรรณ แกล้วกล้า
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๔๑

นายรวิทย์ สะวาย ๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๔๒

เด็กหญิงวราพร สุรินทา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๔๓

เด็กชายวันชนะ ชุมไธสงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงวิกันตา แก้วพิลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๔๕

เด็กชายวิทยา ลาภเงิน
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๔๖

เด็กชายศรศักดิ

์

เมืองพิล ๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๔๗

เด็กชายสุภัทร กรีเมธ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๔๘

เด็กชายอนุวัฒน์ เขตนิมิตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๔๙

เด็กชายอภิชาติ โพธิวัง
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงอริสา พิมวงศ์ ๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๕๑

เด็กชายอัมรินทร์ ทิวันทา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงไอรดา คำแพงแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๕๓

เด็กชายธญาวัฒน์ ตุ่ยสิมา ๐๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๕๔

เด็กชายปยังกูร คงอนันต์
๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๕๕

เด็กชายวิชากร มะนาศรี
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๕๖

เด็กหญิงศศิณันฐ์ เข็มพันธ์
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๕๗

เด็กชายกฤชติภูมิ เชษฐ์ธนชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงจินต์จุฑา เมืองชืน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงนทียา เหลืองอ่อน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงพิยะดา สาริมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงโยษิตา น้อยบุญทัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๖๒

เด็กชายรัชภูมิ หนูสาท
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๖๓

นางสาววรรณิษา สุขศรี ๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงศิริพร อินฉำ ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๖๕

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ พักรักษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๖๖

เด็กชายอัสดา มิงโอโล

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๖๗

เด็กหญิงอาริษา ทองยืน ๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงขวัญทิพย์ ไฉนศิริยุทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงขวัญนภา การุณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงจินดามณี บุญเอือ

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๗๑

เด็กชายจิรวัฒน์ สุขอร่าม ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๗๒

เด็กชายชนาธิป พรหมใจรักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงชนานันท์ แย้มภู่
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๗๔

เด็กหญิงชนิดาภา มันเกตุวิทย์

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๗๕

เด็กชายชลิต สดิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๗๖

เด็กชายชัยชนะ ชังกาญจนะ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๗๗

เด็กหญิงโชติกา สมณา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๗๘

เด็กหญิงญาดา ซือตรง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๗๙

เด็กชายณฐกร ศรีภักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๘๐

เด็กชายณัฐภัทร เภตรา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ประคองทรัพย์ ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีเกือ

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงดวงฤทัย ขอนทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๘๔

เด็กชายทินกร พิทักษ์วงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๘๕

เด็กชายทินกร หมวดเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๘๖

เด็กชายธงยุทธ ลินทอง ๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๘๗

เด็กชายธนบดี วิเศษชาติ ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๘๘

เด็กชายธีรพัฒน์ ลายทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๘๙

เด็กชายธีระพงศ์ บุญเรือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๙๐

เด็กชายนครินทร์ มาตา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๙๑

เด็กชายนภัสรพี กะวะระสูตร ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงนวิชชา มีเอียม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงนัฐนิชา วงค์สว่าง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงนำฝน ศรีบันเทา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๙๕
เด็กหญิงประกายดาว

นามโคตร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๙๖

เด็กชายปรินทร พันธุ์มัน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๙๗

เด็กชายปญณศิฐ ดอนมอน ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๙๘

เด็กชายปยะภัทธิ

์

แสเพ็ชร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๘๙๙

เด็กชายปยะภูมิ พุทธขิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๐๐

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

คงโต ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๐๑

เด็กชายพงษ์ธนา บุญปล้อง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๐๒

เด็กชายพัชนพ เทียมจันทร์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงพัชรนันท์ โพธิ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สว่างชาติ ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงพัชราภา สุดตานา ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๐๖

เด็กชายพีรพงษ์ มณีฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๐๗

เด็กหญิงภัทรภร เพียรศิริ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๐๘

เด็กชายภานุวัฒน์ แสงสวน
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๐๙

เด็กชายภูผา พันธุ์คงดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๑๐

เด็กชายภูมิรพี นาคนิยม
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๑๑

เด็กชายยศกร ผ่องฉวี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๑๒

เด็กชายโยธิน คชรินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงรวิสรา ชนะอินทร์ ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๑๔

เด็กชายราชพฤกษ์ สมยะภัย ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงวณิยา อิมใจ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงวนิดาพร บุญยิม

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงวรรณิสา ด้วงนคร ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงวลัยพร มีศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๑๙

เด็กชายวันเฉลิม สงพงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงสาธินี ไทรย้อย
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงสาลินี แซ่เอ็ง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๒๒

เด็กชายสิทธินนท์ กรวยสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๒๓

เด็กชายสิทธิพร แก้วมีสี ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงสิรินยา สุวรรณศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมบุญเสริม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงสุตาภัทร เกียรติวิสิฐ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๒๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ มีคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๒๘

เด็กชายสุเมฆ เปยสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๒๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ โสภาพร
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงหทัยชนก กรานกูล
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๓๑

เด็กชายอดิศร ชืนอารมณ์

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๓๒

เด็กชายอนุภัทร จีนางรอง ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๓๓

เด็กชายอภินันท์ ศรีคร้าม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ หอมละออ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงอริสรา ปานทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๓๖

เด็กชายอัคคเดช งามฉวี ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๓๗

เด็กชายอัครพล จันทร์แสง ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงอัญมีนา อิมคำ

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงอาภัสรา หอมละออ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๔๐

เด็กชายอำนาจ ฟกทองพรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง วัดกล้าชอุ่ม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๔๑

เด็กชายกรฤทธิ

์

โกรัมย์
๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๔๒

เด็กชายบุญสม พึงทอง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๔๓

เด็กชายศรายุธ สิงห์โยค ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงสุชานุช เพือนคำวง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงอภิษฎา พูลทวีธรรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๔๖

นายอัสนิ นาคเกตุ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๔๗

เด็กชายกรันต์ จะมะลี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กล้าหาญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๔๙

เด็กชายจักรกฤษ พิบุตร ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๕๐

เด็กชายชยพล สร้อยสน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๕๑

เด็กชายทีปกร เทียนกระโทก
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๕๒

เด็กชายนุชากร สุคันธจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะวันเรือง วัดตะวันเรือง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๕๓

เด็กชายฐิติวัสส์ อาทร ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๕๔

เด็กชายณเดชน์ ประไพตระกูล
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๕๕

เด็กชายทัตพล หวัดวาป ๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๕๖

เด็กชายธีรเดช จิตปรีดากร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๕๗

เด็กชายนิพพิชฌน์ โกศัลย์วัตร ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๕๘

เด็กชายพีระพัฒน์ เหมกุล ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๕๙

เด็กชายภูดิท มะโนวัน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๖๐

เด็กชายวรรธนภัทร พานิชย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๖๑

เด็กชายวัชราวุฒิ ทวีศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๖๒

เด็กชายสีหชัยวัฒน์ ประกิง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๖๓

เด็กหญิงกรุณา สามา ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๖๔
เด็กหญิงฉัตริยาภรณ์

มุ่งเกิด
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๖๕

เด็กหญิงญาดา ช่างทอง ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงณิชารัศม์ พุฒประสิทธิพร

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๖๗

เด็กหญิงปรีชญา พัฒนพงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๖๘

เด็กหญิงปูริดา สังฆมิตกล
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงพีรนันท์ เวียนคำ ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงภัณฑิรา ฉิมพิภพ
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงศศินิภา โยธาเทคนิค
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ วงษ์ไชยา ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงสุธาริน โสภิตวรางกูร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พวงมาลัย ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๗๕

เด็กชายกฤตธี บัวคลี

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๗๖

เด็กชายกิตติพันธุ์ เปาไธสง ๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๗๗

เด็กชายขวัญแก้ว ผิวอ่อน
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๗๘

เด็กชายจักรพันธ์ วรจิตสกุลชัย ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๗๙

เด็กชายฐิติพงศ์ สุทธิประภา ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๘๐

เด็กชายณัฐนนท์ แก้วผาดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๘๑

เด็กชายณัฐภูมิ ศิริโนนรัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๘๒

เด็กชายเดโชพล ตรงเท่ง ๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๘๓

เด็กชายธราเทพ ปานแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๘๔

เด็กชายปลุกเกษม สุนทรชืน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๘๕

เด็กชายพลวรรธน์ หาโสภาพ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๘๖

เด็กชายพิริพัทร รักสมจิตร
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๘๗

เด็กชายภคพล ฉางทรัพย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๘๘

เด็กชายภูสมิง จุลพงษ์ ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๘๙

เด็กชายสมพร สัตย์ธรรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๙๐

เด็กชายเอกวัตร รวยภิรมย์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงชาญาพัฒน์
ปญญา ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงชุติมาภรณ์ แสนมนตรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ แสนกรุง ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงณัฐริกา พลสันต์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงนลินนิภา บุญมี ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงภัทรธิดา พูลทอง
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงรสกร วงศ์อชิตพล ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๙๘

เด็กชายจิรายุ เอียงสันต์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๓๙๙๙

เด็กชายธรรมนูญ สาคร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๐๐

เด็กชายธราธร ศรีโนเรศ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๐๑

เด็กชายพรพรหม บัวเพ็ชร ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๐๒

เด็กชายพุทธิพงศ์ วงษา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๐๓

เด็กชายภูวนัตถ์ ศรีอัดฮาด
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๐๔

เด็กชายวุฒิชัย ราชสัก
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๐๕

เด็กชายศิริวัฒน์ ขุขันธิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๐๖

เด็กชายศุภกร ชัยพร ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงกันต์ฤทัย รัตนโชติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงนัทมล ประสูตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงนิภัสรา เรืองอุไร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๑๐ เด็กหญิงประกายกานต์

สาหัส
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๑๑

เด็กหญิงปาจรีย์ มันสน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงพรรณิภา บูรณะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงพิยดา คำปอม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงพีรดา ขำประดิษฐ์ ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงภัทรธิดา งาเนียม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงรังสิมา ระงับภัย ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงวนิดา แก้วทิพย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงวิภาดา มาละใจ ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงสิรินดา โพอิน ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงสุชาวดี ฤทธิมาก

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๒๑

เด็กหญิงสุนารี ปุยแก้ว ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา กลีบเมฆ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงสุวิภา ส้มจีน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงอทิตยา ผิวสว่าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงอรวรรณ นิรุตติกุล
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๒๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เจนกระบวน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๒๗

เด็กชายจิรพงษ์ วุฒิเขตต์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๒๘

เด็กชายญาณภัทร อิมสุวรรณ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๒๙

เด็กชายณัฐพันธุ์ สมุหเสนีโต
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๓๐

เด็กชายทีปกร บุญนิม

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๓๑

เด็กชายธนเดช กุลนิตย์ ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๓๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

เผ่าล้วนงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๓๓

เด็กชายนัทธพงศ์ ไวยอรรถ ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๓๔

เด็กชายไพบูลย์ บุญสมญา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๓๕

เด็กชายภาคินัย พาผล
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๓๖

เด็กชายภานุพงษ์ ศรีประยูร ๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๓๗

เด็กชายภาวัต กลินผล

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๓๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

บางชวด
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๓๙

เด็กชายศรายุทธ แสงหาญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๔๐

เด็กชายสืบสกุล บุญญศิริโชติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๔๑

เด็กหญิงกัญยกร กล่อมสุริวงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๔๒

เด็กหญิงกานต์ธีรา ทาเสือ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๔๓

เด็กหญิงเกติยา วีขำ ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๔๔

เด็กหญิงขวัญจิรา ฉิมคราม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๔๕

เด็กหญิงช่อเอือง

้

ผันเปลียน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงญาณิศา ทับทิมดง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงณัฐชมลพร พรหมลิ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ม่วงจ้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๔๙

เด็กหญิงพรพิมล เหมะพุกกะ ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงพิจิตตรา ใหม่มงคล
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตันสุวัฒน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๕๒
เด็กหญิงแพรวพันธ์วดี

หยาดเพชร ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงมุทิตา หกเจริญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงรุจิรา เพ่งพินิจ ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๕๕

เด็กหญิงลลิตา โคกเสือ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงวิริยา โสดสุภาพ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๕๗

เด็กหญิงศิริวรรณ รงค์ทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงสสิมา บุญเพ็ชร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๕๙
เด็กหญิงสุรินทร์นาท

ศิลปยวง ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๖๐

เด็กชายกิตติธัช คงอนันต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๖๑

เด็กชายเกรียงไกร นัยเนตร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๖๒

เด็กชายจีรภัทร รงค์ทอง
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๖๓

เด็กชายชยณัฐ ภูมิประเสริฐโชค ๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๖๔

เด็กชายชิษณุชา ฟุงเฟอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๖๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศิวะพฤกษ์พงศ์ ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๖๖

เด็กชายณัฐชนน ฟุงเฟอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๖๗

เด็กชายณันทวัฒน์ บุญชม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๖๘

เด็กชายบุญสม โคสิน ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๖๙

เด็กชายปฐมพงศ์ สุนทรวิริยพงศ์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๗๐

เด็กชายปยะพัทธ์ มุ่งงาม ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๗๑

เด็กชายพีระเดช ปานแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๗๒

เด็กชายภาณุสรณ์ แสนวังศรี ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๗๓

เด็กชายวีรภัทร เจียรนัย ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงกชกร วรรณประเสริฐ
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงกนกกร ประทุม ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สุนทรวัลลภ
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๗๗

เด็กหญิงกุลปริยา สุวธรรมานนท์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๗๘

เด็กหญิงจันทมณี เหมือนจันทร์ ๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๗๙

เด็กหญิงจิราพัชร มุ่งพันธ์กลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงชุติมณฑน์ แสนเสริม ๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงฐิตาพร รัตนะพลที
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงเนติมา จันทร์ตรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๘๓

เด็กหญิงบุศรา เรืองโพล้ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๘๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ชมภูผิว ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๘๕

เด็กหญิงพสธร หนูเนตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จำรัสศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชญา น้อยบำเหน็จ ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงรัตนา ทรงหาคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงรัตนาวดี เรือนทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงรินรดา บุญงามขำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงวริศรา จันทร์แตง
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๙๒

เด็กหญิงวันดี ต้นตระกูลทรัพย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๙๓

เด็กหญิงแสนเมษา เส็งไทยแท้
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงอรวรรณ ชูช่วย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๙๕

เด็กหญิงอริสรา ปานบุดดา ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๙๖ เด็กชายเด็กชายวรรณดี

โจระสา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๙๗
เด็กชายเด็กชายศรันย์

พีระธำรงค์ ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๙๘
เด็กชายเด็กชายอนุวัต

รุ่งจรัส
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงกชกร กัลยา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๐๐

เด็กหญิงกนกพิชญ์ เทพนาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เทือกแถว ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา คูหาสวัสดี ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงชิดชนก อานุมาตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงญาณิศา คงสวัสดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงณัฏฐชา สีดี ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงณัฐกมล กสิพันธุ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงธนัญญา สายสุด
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงธนาวดี บุญงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงนภัสกร แสงอร่าม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงปณาลี อิมใจ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๑๑

เด็กหญิงปรัญญา ผลดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงพรพิมล พลอยอารุญ
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงพินทุ์สุดา แซ่กง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงพิมพกานต์ แดงเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เศรษฐสุข ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงแพรวา ครองสินบุญมา ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงวรินท์นิภา จันทร์อยู่ ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๑๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เจริญพร ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงวรพิชชา จินดาพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงวริทธินันท์

์

ไวเชิงค้า ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๒๑

เด็กหญิงวริษา ภพหิรัญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๒๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ ขำประดิษฐ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงศิริพร วงศรีลา ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๒๔

เด็กหญิงโศภิษฐ์ หนุนภักดี
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๒๕

เด็กหญิงสุวรรณา เผือกนอก ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงฬาษิณี ภูดวงดอก ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ โพธิขาว

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๒๘

เด็กชายกิตติกรณ์ อีพุก

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๒๙

เด็กชายฉัตรชัย ประดิษฐ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๓๐

เด็กชายชนกานต์ รอดวัตร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๓๑

เด็กชายชานนท์ นาคสุทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๓๒

เด็กชายณัฐพล จันทร์นวล
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๓๓

เด็กชายทศพล สนทะเนตร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๓๔

เด็กชายธัชกร พูลทรัพย์ ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๓๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

เนืองรัศมี

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๓๖

เด็กชายนิติกร สุภศร
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๓๗

เด็กชายปราบชัย อนันตชัยวงศ์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๓๘

เด็กชายภัทรพล หิมวรรณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๓๙

เด็กชายภูวนัตถ์ เฉลยภาพ ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๔๐

เด็กชายรัฐภูมิ พรมเหล็ก
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ ไพศาล
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วุฒิยา
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พงษ์สุวรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงเกศกนก องค์ประเสริฐ ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงจันทนา กุลปะระ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงจิณัฐดา สังข์ประไพ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงจิรัชญา เกษมราช ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงณัฐพร ชัยสงคราม
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงธัญญาเรศ เจือจาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงนิราภร จันนิม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงวราภรณ์ สืบทอง ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงอริสรา ชมชืน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๕๓

เด็กชายขวัญชัย เรืองระยับ ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๕๔

เด็กชายเฉลิมราช งุมเกาะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๑๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๕๕

เด็กชายฐานพัฒน์ งามเอก
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๕๖

เด็กชายธนากร กิมใช่ย้ง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๕๗

เด็กชายธรรมนูญ ทองอำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๕๘

เด็กชายธวัชชัย เก่งสาริกิจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๕๙

เด็กชายนรินทร์ เขียวอุไร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๖๐

เด็กชายพสิษฐ์ อ่วมทองดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๖๑

เด็กชายศักยภาพ เข็มทอง ๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๖๒

เด็กชายศิราพัฒน์ จูหลี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๖๓

เด็กชายศิริโชค ชังโต

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๖๔

เด็กชายศุภกร เนียมบุญเจือ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๖๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

จันโท ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๖๖

เด็กชายสงกรานต์ แก้วเย็น
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๖๗

เด็กชายสถาพร โพธิเจริญ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ แสนทวีสุข ๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๖๙

เด็กหญิงกุลกัลยา กาญจนวราห์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงชญานิน จันทร์พลงาม ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงชลธิชา เพ็งแจ่ม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงณัฐนารี กิติสาร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงธิชา ราชรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงพรรณชนก บุญฟก
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงพรรณวดี ม่วงอ่อน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงภีมรดา อันประเสริฐ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ สาคร ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงรพีพัฒณ์ เดชแสง ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงลักษิกา หรังอุดม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงสุภาวดี อันประเสริฐ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ ขำแจ้ง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๘๒

เด็กชายปรเมษ ทองโสดา ๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๘๓

เด็กชายณัฐพล แย้มนัดดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๘๔

เด็กชายรุ่งเกียรติ

์

ดุษณีเวช ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๘๕

เด็กชายกันตพงศ์ เทียนดอนไพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๘๖

เด็กชายเจษฎา กรโสภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๘๗

เด็กชายณภัทร บัวสร้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๘๘ เด็กชายเด็กชายณัฐพล

อุบลพืช ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๘๙

เด็กชายธนชาติ คงอยู่
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๙๐

เด็กชายธนพัฒน์ ชัยสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๙๑

เด็กชายพีรพล ทองห่อ
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๙๒

เด็กชายภูมินทร์ รูปมะเลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๙๓

เด็กชายศิริศิลป ผลประดิษฐ ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๙๔

เด็กชายหิรัญ ปะทะม่วง ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงชมพูนุช วันที
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงปานตะวัน พิศาลสกุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๙๗

เด็กชายสุธานนท์ ขำพิศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๙๘

เด็กชายกฤษณะ คล้ายรามัญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๑๙๙

เด็กชายโกวิทย์ ต้องประสงค์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๐๐

เด็กชายชีวิน ปนพาณิชกุล ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๐๑

เด็กชายณัฐชัย บุญณะสาร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๐๒

เด็กชายณัฐดนัย ขันทองคำ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๐๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ม่วงอ่อน ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นันทเสนีย์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๐๕

เด็กชายธนภัทร กรุษฉำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๐๖

เด็กชายธีรพัฒน์ เมืองที ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๐๗

เด็กชายนัฐพล เซ็งเพรียว
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๐๘

เด็กชายนิธิชัย เงินยวง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๐๙

เด็กชายปฏิภาณ วิทัยสาร
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๑๐

เด็กชายปวเรศ โลหะเวช
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๑๑

เด็กชายปณณธร สายบุตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๑๒

เด็กชายพงษ์นรินทร์
เจริญเชือ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๑๓

เด็กชายพาคินทร์ กล้าหาญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๑๔

เด็กชายภาพิวัฒ ภู่สุวรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๑๕

เด็กชายภูวเดช ม่วงยิม

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๑๖

เด็กชายระธี ทาปลัด ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๑๗

เด็กชายรัฐภูมิ ประสบเงิน ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๑๘

เด็กชายรัตตกร สิงห์โต ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๑๙

เด็กชายศราวุธ เรืองปญญา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงกมลชนก รุ่งอินทร์ ๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงกฤษณา พูนสันเทียะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงกาญจนา บุญเย็น
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๒๓

เด็กหญิงกุญธิดา แก้วโวหาร
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๒๔
เด็กหญิงฉัตรฉวรรณ

ภูลำผา ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงชลลดา วานิกานุกูล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงปยวรรณ สงวนทรัพย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงภาวิณีย์ ดอกไม้
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงศิริญากรณ์ ศิริรัตน์ ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงสิริกร กระขาว ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๓๐

เด็กชายกฤษณะ แซ่ลี

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๓๑

เด็กชายกันตพัฒน์ ศรีอักษร ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๓๒

เด็กชายเกษมสันต์ มาระศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๓๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ ปราระจิต ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๓๔

เด็กชายจิรวัฒน์ สุขแสนนาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๓๕

เด็กชายชไลศิล ปานสอน ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๓๖

เด็กชายณัฐภัทร แตงฉำ ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เสาร์ทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๓๘

เด็กชายณิฌากร พันูเทพ ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๓๙

เด็กชายธนากร พัดมี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๔๐

เด็กชายธนาคิม พรมพิทักษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๔๑

เด็กชายปรเมชฐ์ ปานเพียร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๔๒

เด็กชายปยะศักดิ

์

เกตุแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๔๓

เด็กชายสันติ บางชวด ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๔๔

เด็กชายอนุพงษ์ ศรีคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงอทิตยา วงษ์ศิริวรรณ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงอัจฉรา วงษ์เสงียม

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๔๗

เด็กชายจีรวัฒน์ สะใบนาค
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๔๘

เด็กชายธีรรักษ์ มะคำจัน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๔๙

เด็กชายวีรภัทร เทียรสิวา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๕๐

เด็กชายสมรักษ์ พินงา
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๕๑

เด็กชายสุทัศน์ ปตาสัง
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงพชรพร ทรงศิริ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงสโรชา บุญทะสอน ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงอังคณา เพิมสมบัติ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๕๕

เด็กชายก้องกิดากร เกาะนำใส
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๕๖

เด็กชายจรรยวรรธ โอภาสพงศ์พล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๕๗

เด็กชายจารุเดช เมืองโคตร ๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๕๘

เด็กชายจิตตพัฒน์ ทานกิง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๕๙

เด็กชายชัดเจน ทองทา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๖๐

เด็กชายฐปนต แสงศรีภูมิ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๖๑

เด็กชายพลพยุห์ เมรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๖๒

เด็กชายไวทย์ชนน กระจายศรี
๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๖๓

เด็กชายศุภณัฐ เพ็งศรีทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๖๔

เด็กชายภูชิต เชือชาติ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงเกานต์รวี ไม้งาม
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๖๖

เด็กหญิงเกวลิน จันทร์ทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๖๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ทิพย์สุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงธนพร เปกกันใจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงธันย์ชนก ทารีโฉม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๗๐

เด็กหญิงปยาภรณ์ ทิวเกษม ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงพรนภา ดวงจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๗๒

เด็กหญิงมัลลิกา วงษ์คล้าย ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ทองดี ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๗๔

เด็กหญิงศศิวรรณ ชมแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงสิริกร ซาตะนัย ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงสุจิรา ปนนาค
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๗๗

เด็กหญิงสุวิมล สนิทชัย ๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงประภัสสร พัฒศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงธนิตา อู่ทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงปาลิตา อย่างสวย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๘๑

เด็กชายชัยพันธุ์ คำชืน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๘๒

เด็กชายธนกฤต แสนอ่อน ๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๘๓

เด็กชายธวัชพงค์ แซ่ซัว
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๘๔

เด็กชายพีรวัส สายศรี ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๘๕

เด็กชายภัทรพล ตุ้มชู
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๘๖

เด็กชายวัชรพนธ์ ภักตะไชย ๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๘๗

เด็กชายอดิลักษณ์ คีรีฉัตรทันฑ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๘๘

เด็กหญิงกรณิศ อุดมศาสตร์พร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร
ศรีทองอำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงชนิดา หอมหวล
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๙๑

เด็กหญิงดรุณี ติบหน่อ

๊

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงนฤมล สากร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงพิมพิศา เอียดแก้ว ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงภัทรจิรา ทิวัตถ์ธนวันท์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ มีชูเชาว์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วอัคฮาด
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงอุไรพร ปราบหนองบัว ๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๙๘

เด็กชายชัชชัย วังสีดี ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๒๙๙

เด็กชายธนทร คงสมเพ็ชร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๐๐

เด็กชายธวัชชัย ศรีบัว ๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๐๑

เด็กชายอัครพงศ์ โพธิงาม

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๐๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ วิจิตรวรกาญน์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงวรรณวิศา ท้วมบริบูรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงศุภิสรา บัวขาว
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงสุภาพร พรรณสุวรรณ
๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงสุพัชชา กุลพรวัฒนา ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๐๗

เด็กหญิงสุภานัน แก้วกระจ่าง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๐๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ทาสี ๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงอภิญญา เดชแพง ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๑๐

เด็กชายณัฐดนัย แสงสว่าง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๑๑

เด็กชายธนภูมิ ประทุมรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ บุญสมพงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๑๓

เด็กชายธรรมรัตน์ เดชแพง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๑๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

อินประสิทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๑๕

เด็กชายนฤดล จักแพง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๑๖

เด็กชายพงศ์ปณต แก้วศรี ๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๑๗

เด็กชายพศิน ปราสี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๑๘

เด็กชายพสิษฐ์ สร้อยสุวรรณ ๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๑๙

เด็กชายเพ็ชร ทองเอียม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๒๐

เด็กชายภาณุฤทธิ

์

กันทะลือ ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๒๑

เด็กชายภานุวัฒน์ วงษ์อามาตย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงอัญชรพร แก้วมูล
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองสุข ๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงนันทิชา คงธงชัย
๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงเยาวเรศ แซ่ฉัว

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงวรากร รักษา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงอรพรรณ ดวงแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๒๘
เด็กหญิงอินทรวรรณ

วรรณคง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงชุติมณฑน์ บุญมี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๓๐

เด็กชายกฤษฎ์ โตกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๓๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วิเทห์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๓๒

เด็กชายธนบดี จันทร์อ่อน ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๓๓

เด็กชายธัญญะ ยานุธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๓๔

เด็กชายพิสิษฐ์ คุ้มวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๓๕
เด็กชายมหินธานุวัฒน์

บางบ่อ
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๓๖

เด็กชายอัครพนธ์ แพงศรีรักษา ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๓๗

เด็กชายอาณัติ ตามระงับ ๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๓๘

เด็กชายขวัญชัย หกขุนทด
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๓๙

เด็กชายณัชพล
อิศรางกูร ณ อยุธยา ๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๔๐

เด็กชายธนานุวัฒน์ คำรพ ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ประสมศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๔๒

เด็กชายภูวนาท เทียนขาว ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๔๓

เด็กชายศริตวรรทน์ สีสันต์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๔๔

เด็กชายชัยอนันต์ ประสงค์สร้าง ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๔๕

เด็กชายเอกลักษณ์ แสงจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๔๖

เด็กชายวุฒิไกร สามสาลี ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงฐานิสา ถานันนท์ตะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงธนัฐดา เฉลิมญาติ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตู้แก้ว ๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงนันทิชา ซาตะนัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงพรนภัส สร้อยจันดา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ลดา นวนชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงศิริวรรณ อุบลม่วง ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงสุธาสินี กลินผล

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงอารียา หลานวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงจันทิรา อินทร์กรุงเก่า ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๕๗

เด็กหญิงปณิตา ญาณจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุ้งทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๕๙

เด็กหญิงมินญา สงวนบุญ ๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๖๐

เด็กหญิงสิริลักษณ์ โมกกรานต์
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา ไตรผล ๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงอรทัย เจียงเพ็ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๖๓

เด็กชายจตุธรรม วิจิตรการ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๖๔

เด็กชายชลัมพล โมกกรานต์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๖๕

เด็กชายนวภูมิ มังม่วง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๖๖

เด็กชายรพีภัทร ตาทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๖๗

เด็กชายส่งศักดิ

์

เผ่าแพทย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๖๘

เด็กชายอนุรักษ์ บัวสะเกษ ๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อินทกฤษ ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๗๐

เด็กหญิงกชกร สัตย์ธรรม ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เกตุลาพร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงบงกช จำนงค์สุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงปนิตตา ผ่องกาไสย ๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงปริมล ดวงศร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงพิมยาดา ปาปะทา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงวีรดา เดชะดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๗๗

เด็กชายศิวกร เลือนแปน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๗๘

เด็กชายคณวิชช์ กลีบบัว
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเจริญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๘๐

เด็กชายธนากร ประเสริฐศุภกิจ ๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๘๑

เด็กชายธวันพร ดอนสอนเกตุ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๘๒

เด็กชายธำมรัตน์ สังข์เจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๘๓

เด็กชายธีรเทพ คะสะธรรม ๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๘๔
เด็กชายมหิทธานุภาพ

บางบ่อ
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๘๕

เด็กชายยศพงษ์ ลุจิสินโท ๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๘๖

เด็กชายรวิพล หลักทอง ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๘๗

เด็กชายฤทธิพร บุญชู
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๘๘

เด็กชายวรวุธ เปยมพราย ๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๘๙

เด็กชายปยังกูร คำคง ๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงวรรณธญา สินธุเจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงจันทภา ยนปลิว ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงนันทนี สาไพวรรณ ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงภัทรพร ศรีโสภา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๙๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุจจิตรพร
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๙๕

เด็กหญิงมาติกา มะเจียกจร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงวาสนา อยู่รัมย์
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๙๗

เด็กหญิงสุพรรษา หมายดี
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๙๘
เด็กหญิงกัญญาภรณ์

วรมิตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงชญาน์นันท์
ชูพล ๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงวัลย์นรี มุ้ยท้องคุ้ง ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงพรพรรณ หันสาริกรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๐๒

เด็กชายกมล วีระโยธา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๐๓

เด็กชายกมลสุข สิงขโรทัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๐๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

วงษ์ศิริวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๐๕

เด็กชายคิมหันต์ เรืองแก้ว ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๐๖

เด็กชายชัชชัย อาจสันเทียะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๐๗

เด็กชายเดชาวัต ลุงหม่อง ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๐๘

เด็กชายธวัชชัย โปลา ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๐๙

เด็กชายธีระภัทร แสงทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๑๐

เด็กชายบูรพา สมถวิล
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๑๑

เด็กชายภูริพัฒน์ อุ่นทวง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๑๒

เด็กชายวีรวัตร ใจจ่าง ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๑๓

เด็กชายวุฒิกานต์ ใจดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๑๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กลำอยู่สุข ๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๑๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สัมมาสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๑๖

เด็กชายอรรถพล ศรีศิริเล็ก
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๑๗

เด็กชายออมทรัพย์ แก่นจันทร์
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๑๘

เด็กชายนันทวัฒน์ เกิดผสม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๑๙

เด็กชายกิตติพันธุ์ แก้วมณี
๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๒๐

เด็กชายนพพล จันทร์กระพ้อ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงอริศรา สีแดง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๒๒

เด็กชายธีรภัทร์ สาธาตุ
๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๒๓

เด็กชายพชรพงศ์ นำจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๒๔

เด็กชายภัทรนนท์ พรมตัน
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๒๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ เวียงอินทร์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๒๖

เด็กชายธีรพงศ์ ผิวเกลียง

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๒๗

เด็กชายพงศกร แซ่โง้ว
๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๒๘
เด็กหญิงภาศิรกานต์

ศิริภาณุรักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงชมพูนุช แสงโต
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงชไมพร ปนทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงอทิตญา ฉ่องสวนอ้อย
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๓๒
เด็กหญิงกฤษดาวรรณ

ขัดวงค์ ๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๓๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ โรจนวิภาต
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๓๔

เด็กชายกัณตนัช ยงเพชร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๓๕

เด็กชายนวพล บุญคุ้ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๓๖

เด็กชายปกปอง รุ่งแกร ๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๓๗

เด็กชายภาคภูมิ ไก่ศาลา ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๓๘

เด็กชายอันดา นิลเทพา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา บัดสูงเนิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

กุ๊กพรม ๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ เอกะวิภาค
๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงฐิติมา ใจมูล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงดวงฤทัย บุญชู
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงธิดาพร ค้างคีรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงนันทิวา โกยรัมย์
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๔๖

เด็กหญิงเบญจมาศ หนูนิล
๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๔๗

นางสาวปนัดดา บำรุง ๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๔๘

เด็กหญิงปยะฉัตร ยวนะปุณฑ์ ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงพรรวษา คำสงวน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงเพชรลดา อโณทัยเรืองรอง ๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงภัทรภร คุณาวงศ์เดช
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงมนัญชยา สาคร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ รอดกันภัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงวรภัทรา ขันสัมฤทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๕๕

นางสาวศิริยาพร พวงสี ๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงสุทธิดา วงษ์ถวิล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงอริสา ปุนจุ่น
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงธนาวดี นักคำพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงอังสิญา จันทร์ตรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงภัทร์จุฑา เวียงใน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๖๑

นายธิเบต ราชเขียว
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๖๒

เด็กชายก้องภพ วิมล
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๖๓

เด็กชายพงศกร ประทุม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๖๔

เด็กชายพุฒินาท วงษ์ดอกไม้
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๖๕

เด็กชายฉัตรณรงค์ ภู่สกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๖๖

เด็กชายณภัทร สำราญ ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๖๗

เด็กชายนิวัฒน์ ศราชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๖๘

เด็กชายพสิษฐ์ พิมทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๖๙

เด็กชายโพธิพัฒน์ ภิญกิจ ๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๗๐

เด็กชายวัฒนา ศิลปยวง
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๗๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ม่วงดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๗๒

เด็กชายอนุศร เงาะด่วน ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๗๓

เด็กชายเอกไพศาล เฉลิมพันธ์ ๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๗๔

นางสาวนันตาชา ไทยวงศ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๗๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศึกษาศิลป
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๗๖
เด็กหญิงกาญจน์ชนก

ทรงสุภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๗๗

นางสาวจินตนา โพธิศรีขาม

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ หงส์หยก ๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงชลดา มีประเสริฐ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๘๐

เด็กหญิงณัฐชา กลินเถา

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประเสริฐ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๘๒

เด็กหญิงนันทวรรณ หงษ์ดวง ๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๘๓

เด็กหญิงบุษบา คำแจ่ม ๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงเสาวลักณ์ วงค์รัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงอยูมิ ทะคะโนะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงอารยา สามสาลี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๘๗

นายธันวา นาคะพัฒนพงษ์
๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๘๘

นายมงคล คงรอด
๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๘๙

นายศักรินทร์ จุลบุรมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๙๐

เด็กชายปรัชญา สีแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๙๑

เด็กชายชยณัฐ ยอดบุญมา ๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๙๒

เด็กชายชาญณรงค์ โตวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๙๓

เด็กชายณัฐกิติติ

์

ธนะวัฒน์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๙๔

เด็กชายธีรนัย ลมสูงเนิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๙๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

เรือนทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๙๖

นายวัชระ สายปรีชา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๙๗

เด็กชายศุภโชติ คุณกระมุท
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๙๘

เด็กชายสลัลธร เขตต์ปรุ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๔๙๙

เด็กชายอมรินทร์ โสธรวิไล
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงมินตรา อนุกูล
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๐๑

เด็กชายภูเบศร์ แก้วกลม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๐๒

เด็กชายวีรพงษ์ เศรษฐาวงศ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๐๓

เด็กชายเมธวิน สมบูรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๐๔

เด็กชายวิทวัส มันสน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๒๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๐๕

เด็กชายศรายุทธ แสงทอง ๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๐๖

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

เข็มมะลัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงนาตาลี บัวงาม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๐๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ชาญเชาว์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงพิชญา คำนวน ๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงวิสุตตา นาคศรีทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงสิริวิมล ฐานกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๑๒

เด็กหญิงชลิดา คล้ายวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๑๓

เด็กชายภัคภูมิ กลินจันทร์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๑๔

เด็กชายวัชรินทร์ พงษ์หนู
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๑๕

เด็กชายศรายุทธ สุกใส ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๑๖

เด็กชายอธิวัฒน์ คงทัด
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๑๗

เด็กชายพนธกร หงวนจ้อย ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กรุดปทุม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๑๙

เด็กชายอดิเทพ บานแย้ม
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๒๐

เด็กชายสิทธิเดช แก้วคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๒๑

นางสาวปทมพร สุดอุดม
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงนภัสร อินอ่อน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๒๓

นายนพเชษฐ์ อำกรด ๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๒๔

นายอัฐรัตน์ ทองดี ๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๒๕

นายธนเทพ ปรียากร
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๒๖

นางสาวนัจวรรณ ปุลาชะดึง
๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๒๗

นางสาวภัทรียา บุญศิริรัช
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๒๘

นางสาวชนาภัทร ศรีปตเนตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๒๙

นางสาวเพชรลดา สุวรรณรัตน์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๓๐

นางสาวเพชรา เพ็ชรพิรุณ ๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๓๑

นางสาวแพรพิไล ปรังประโคน
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๓๒

นางสาวนันทวรรณ ใหมน้อย ๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๓๓

นายอิทธิกร อิงคะวณิช
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๓๔

นางสาวศานตมล แก้วทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๓๕

นางสาวพรปวีณ์ ตรงเท่ง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๓๖

นางสาวรัตติกาล พลภักดี ๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๓๗

นางสาวจุฑามาศ สรสิทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๓๘

นางสาวพิยดา พูนชัย ๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๓๙

นางสาวมุธิตา นิละผาย
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๔๐

นางสาวเมธาวี เพชรอำไพ
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๔๑

นางสาวรุ่งวิมล นำเย็น ๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๔๒

นางสาววรรณภา ดงงาม ๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๔๓

นางสาววันทนา อังคะสี ๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๔๔

นางสาวสิมิลัน ประทุมพันธ์ ๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๔๕

นางสาวจารุวรรณ ผลาปรีย์
๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๔๖

นายณัฐดนัย แก่นเพ็ชร
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๔๗

นายทยากร ฉิมน้อย ๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๔๘

นายธนา วงศ์อนุ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๔๙

นายพัทธรพงศ์ นิมน้อย

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๕๐

นายสิทธิโชค เนียมบุญเจือ ๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๕๑

นายกิตติชัย เชือมฉิม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๕๒

นายพงศกร รงค์ทอง
๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๕๓

นายภานุวัฒน์ แฮะประโคน
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๕๔

นายศุภกฤต ฉัตรบูรณจรัส
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๕๕

นางสาวณัฐณิชา บุญศิริ ๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๕๖

นางสาวณิชาภัทร บุญศิริ ๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงรติมา ลีแก้ว
๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๕๘

นางสาวฐิติรัตน์ สำรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๕๙

นางสาวทาริกา นามจันทร์ดา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๖๐

นางสาวสุกัญญา แก้วกระจ่าง ๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๖๑

นางสาวสุวิชาดา แก้วกล่อม
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๖๒

นายพีระพงษ์ ปนแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๖๓

นายศวิษฐ์ วณิชยากุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๖๔

นางสาวจุฑามาศ ระเบียบดี
๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๖๕

นางสาวธนภรณ์ บางชวด
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๖๖

นางสาวนริศรา พานิชพิริยะ
๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๖๗

นางสาวพลอยทิพย์ สนันเอือ

่ ้

๓๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๖๘

นางสาววิมพ์วิภา กล่อมเกลียง

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๖๙

นางสาวโชติกา รามานิทารานิ
๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๗๐

นางสาวกุลณัฐ ชุ่มไชยพฤกษ์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๗๑

นางสาววิชุรดา พงษ์ศิริ ๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๗๒

นางสาวจินดาพร แจ่มแจ้ง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๗๓

นางสาวแคทลียา บุตรเสน ๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๗๔

นางสาวจันจิรา เกทษร
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๗๕

นางสาวมุนินทร์ สงวนบุญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๗๖

นางสาวสุธาริณี โกยสำราญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๗๗

นายธนภัทร เพ็ชร์รืน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๗๘

นายณัฐวุฒิ ซาตะนัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๗๙

นายพัชรพนธ์ ดวงชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๘๐

นายเนติรัตน์ บันประดิษฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๘๑

นายไพศาล แก้วศักดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๘๒

นางสาวพรนภา สุคนทสังข์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๘๓

นางสาวเสาวภาคย์ โมกกรานต์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๘๔

นางสาวนิชธาวัลย์ โคนาบาล ๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๘๕

นางสาวปยภรณ์ พรมทา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๘๖

นางสาววริศรา โตโต๊ะ ๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๘๗

นางสาวอรอุษา ปญญาใส ๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๘๘

นางสาวธิดารัตน์ พิลาวรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๘๙

นางสาวนภัสวดี บางทอง ๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๙๐

นางสาวปวีณ์ริศา วังสันเทียะ ๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๙๑

นางสาวอรนันท์ ปูรานีที
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๙๒

นางสาวศรัณย์ภัทร เกตุภาพ
๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๙๓

นางสาวกรองทอง ไผ่ดม
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๙๔

นางสาววรรทนา เสาะแสวง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๙๕

นางสาวสิริกาญจน์ อารยา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๙๖

นางสาวอรนุช หงษ์ทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๙๗

นายนภัสรพี จรูญจินตยานนท์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๙๘

นายปฏิภาณ หนูสอน ๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๕๙๙

นายสุริยะ คำแสน ๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๐๐

นายฐิติพัฒน์ แก่นเพ็ชร
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๐๑

นางสาวพัชรินทร์ งัวลำหิน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๐๒

นางสาวรัตนาภรณ์ ตามประหัด ๐๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๐๓

นางสาวปาณิสรา ปทุมยา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๐๔

นางสาววันวิสา ช้อยผดุงศักดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๐๕

นายณฐกร สำแดงเดช ๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๐๖

นายชลสิทธิ

์

คำมาลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๐๗

นายชินกฤต วินิจฉัย
๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๐๘

นายธนพล มะยมทอง ๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๐๙

นายศุภฤกษ์ เชือชาติ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๑๐

นายนวพล เข็มทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๑๑

นายมงคลชัย อินทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๑๒

นายคณิติน ฤทธาพรม ๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๑๓

นายพีรพัฒน์ ดีนก ๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๑๔

นายภูวดล นาคทัง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๑๕

นายณัฐวุฒิ ลายคราม
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๑๖

นายปภัทพล จุนทา ๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๑๗

นายสุกฤษฎิ

์

กันตา
๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๑๘

นายณรงค์ฤทธิ

์

มังมีสิน

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๑๙

นายพงศกร แต้มทองช่วย ๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๒๐

นายภูวเดช อักษรกิง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๒๑

นายสหรัฐ ยีกัว

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๒๒

นางสาวนฤมล ละห้อย ๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๒๓

นางสาวชฎาภรณ์ คลืนบรรเลง

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๒๔

นางสาวสวิชญา ศรีศิริเล็ก ๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๒๕

นางสาวสุจิตรา เชือบุญ

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๒๖

นางสาวสุภานัน กมขุนทด ๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๒๗

นางสาวกฤตพร ขำมณี ๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๒๘

นางสาวดาราพร ธนศรีสงวน ๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๒๙

นางสาวนราทิพย์ กัณษา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๓๐
นางสาวเบญจวรรณ

แสงรีย์ ๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๓๑

นางสาววิภาพร หมืนกล้า

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๓๒

นางสาวศศิธร อุดรทักษ์
๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๓๓

นางสาวครีมา แก้วเย็น
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๓๔

นางสาวณัฐพร อาจคงหาญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๓๕

นางสาวธนัชพร แจ่มขุนเทียน
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๓๖

นางสาวปณิชา รักษ์วงศ์ ๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๓๗

นางสาวสุพิชญา ทัดสะวอน ๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๓๘

นางสาวอทิติ ปรีชาธรรม ๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๓๙

นางสาวอินทิรา กลินช้อย

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๔๐

นายศิริวัฒน์ จันทร์ตระกูล
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๔๑

นายนรินทร ส่องแสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๔๒

นายกิติศักดิ

์

โหยหวล
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๔๓

นายจตุพร นุชแมว ๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๔๔

นายธเนศ ปานนาค
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๔๕

นายพัชรพล เกตุเจริญ ๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๔๖

นายสิทธิศักดิ

์

พยัคฆ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๔๗

นายกฤษดา ถ้วยทอง ๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๔๘

นายชนินทร์ สุขจำลอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๔๙

นายพีระเทพ ม่วงเขาย้อย ๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๕๐

นายศิริวัฒน์ จันดำ ๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๕๑

นายสุนธรณ์ พลเยียม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๕๒

นายฐานทัพ คำงาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๕๓

นายฐานวัฒน์ ชานนตรี ๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๕๔

นายธีรนันท์ เทียงบางหลวง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๕๕

นายสมบูรณ์ หมาดทิพย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๕๖

นายอานนท์ จันทร์สุริวงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๕๗

นายสักชลสิทธิ

์

สุดนิมิตร ๒๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๕๘

นายชนาธิบ สินวิเศษ
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๕๙

นายชาตภู เจริญกัลป ๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๖๐

นายนพวิชญ์ สงครามยศ ๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๖๑ นายพงษ์ศกร ทองมาก

ทองมาก ๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๖๒

นางสาวปาริชาต จันทร์ต๊ะคำ
๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๖๓

นางสาวณิชาภัทร จำรัส ๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๖๔

นางสาวนันทา บรรพแก้ว ๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๖๕

นางสาวกรรณิกา แสงราช ๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๖๖

นางสาวพิมพ์พิศา สนธิวัฒน์
๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๖๗

นางสาวจิราวรรณ ลือนาม ๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๖๘

นางสาวรัตน์สุดา กองทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๖๙

นางสาวชนิกา อิมพร

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๗๐

นางสาวชลธิรศน์ บุญมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๗๑

นายศุทธวีร์ มณีรัตน์
๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๗๒

นายสุรัช บริบูรณ์
๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๗๓

นายสิทธิพล โสธรวิไล
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๗๔

นายธิติ อบบายันต์ อบบายันต์ ๐๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๗๕

นางสาวสุพิชฌาย์ ผุยสุ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๗๖

นางสาววรัญญา เณรเถือน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๗๗

นางสาววัชราพร ชุนวัฒนะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๗๘

นายคีตกีฬา อ่อนวรรณะ ๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๗๙

นายธนพล ปานเพ็ชร์ ๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๘๐

นายธนกฤต ฟกเกาะ
๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๘๑

นายฑีรพงศ์ รุ่งเรือง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๘๒

นายภูริภัทร์ ศรีแก้วแฝก ๐๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๘๓

นายภัทร ตังเพียร

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๘๔

นางสาวกฤษณา เรืองมณี ๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๘๕

นางสาวพิมพ์ฤดี บุญอ่อน
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๘๖

นางสาวกันยารัตน์ วรรณา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๘๗

นางสาวศรัณยา ศรีวรสาร
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๘๘

นางสาวกมลชนก ชัยชะนะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๘๙

นางสาวฐิติมา แกมขุนทด
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๙๐

นายภราดร ศรีเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๙๑

นางสาวธิดารัตน์ โททัสสะ ๐๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๙๒

นางสาวพิยดา แก่นจันทร์ ๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๙๓

นางสาวอทิตยา แสงแถวทิม ๐๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๙๔

นางสาวกาญจนา อุดาแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๙๕

นางสาวเมธาวี ปญญาฉลาด
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๙๖

นางสาวกชพร สายกนก ๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๙๗

นางสาวภัทรวดี แก้วละมูล
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๙๘

นางสาวภัทราพร เพิกจร ๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๖๙๙

นายวิชิตชัย ไชโย ๐๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๐๐

นางสาวศศิกานต์ สร้อยสำราญ ๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๐๑

นางสาวสุวิมล เดชมา
๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๐๒

นางสาวณัฎฐณิชา กุลหกูล ๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๐๓

นางสาวธิติรัตน์ พุทธา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๐๔

นายสราวุธ บัวแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๐๕

นางสาวธิชา สาริกา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๐๖

นางสาวมัทนาวดี จันกัน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๐๗

นางสาวเพชรรัตน์ ปนทอง ๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๐๘

นางสาวรุจิรา จิรสินบัณฑิตกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๐๙

นางสาวฑิตฐิตา ด้วงขาว
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๑๐

นางสาวพิยดา บัวน้อย
๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๑๑

นางสาวภัทรภร ศรีเกตุ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๑๒

นางสาววนิดา ใหม่ปยะ ๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๑๓

นางสาวศิราวรรณ แสนบุญศรี
๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๑๔

นายทศพร หะจางกูล
๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๑๕

นายพันธกานต์ นาคเสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๑๖

นายภานุวัฒน์ ขำคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๑๗

นายจารุวัฒน์ ศิริรักษ์ ๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๑๘

นายญาณากร ณิชสัมฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๑๙

นายเฉลิมชัย ดาราเพ็ญ ๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๒๐

นายณัฐพงศ์ ทิพยวัน ๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๒๑

นางสาวนวนหง ขันท่าจีน
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๒๒

นางสาวบุษกร ชวดท่าข้าม
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๒๓

นางสาวชลดา ปทอง ๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๒๔

นางสาวชลดา สมศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๒๕

นางสาวนารีรัตน์ เทียนไธสง ๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๒๖

นางสาวปทุมรัตน์ แตงอ่อน ๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๒๗

นางสาวมีนา เมฆฉาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๒๘

นางสาวสุภัสสรา พลอยปฐม ๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๒๙

นางสาวกัญฐมณี มากโฉม ๐๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๓๐

นางสาวสิณิตา พฤกษ์วิบูลย์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๓๑

นายวริทธินันท์ ก้านบัว
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๓๒

นายกฤษณะ เนตร์เสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๓๓

นายสดายุ ขวัญเย็น
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๓๔

นายนัฐวุฒิ รอดพวง
๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๓๕

นายคุณากร ยอดสิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๓๖

นายปกรณ์ ภาจำรงค์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๓๗

นายศิรศักดิ

์

คชสำโรง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๓๘

นายสหรัฐ แก้วไพฑูรย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๓๙

นายอุ้มบุญ กรอบจินดา ๑๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๔๐

นายภัสกร เส็งหนองแบน ๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๔๑

นายศุภกร ลีสุขสม

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๔๒

นายปรัชญา แก้วเต็ม
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๔๓

นางสาวจีรานันท์ รอดศิริ ๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๔๔

นางสาวดวงกมล ระดมสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๔๕

นางสาวนภัสวรรณ วรรณุรัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๔๖

นางสาวเพชรา สุขสอางค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๔๗

นางสาวกัญญารัตน์ ประเสริฐ ๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๔๘

นางสาวกุลญารัตน์ คุณวิเศษ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๔๙

นางสาวสิริโสภา บรรดาศักดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๕๐

นางสาวสุดารัตน์ ไทยนิยม
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๕๑

นางสาวอุทุมพร หงษ์กำเนิด ๐๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๕๒

นายธีรยุทธ ทุมมะลา
๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๕๓

นายรัฐพงศ์ ทรัพย์งาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๕๔

นายชลกานต์ บำรุงศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๕๕

นายตรีวิชญ์ ปานสูงเนิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๕๖

นายพงศธร ศิริเกษ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๕๗

นายศุภชัย คงแสงประพาย ๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๕๘

นายขุนเดช ม่วงกาศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๕๙

นายพจน์ปรีชา วรรณศรี
๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๖๐

นายชลธี ปทอง ๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๖๑

นายชานนท์ หงษ์ทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๖๒

นายพงศธร อินนุ่ม
๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๖๓

นายสัณห์พิชัย สุทธิประภา
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๖๔

นายจิรเมธ พระยุทธ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๖๕

นายพิชิตชัย เนืองรัศมี

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๖๖

นายนฤสรณ์ ไชยหงษ์ ๒๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๖๗

นายเมธาพล ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๖๘

นางสาวเนติมา โตสมบัติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๖๙

นางสาวนา สังขโชติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๗๐

นางสาวปริยา แสงคำ
๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๗๑

นางสาวยุพาพิน เอียมท้วม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๗๒

นางสาววลีพร จำปาทอง ๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๗๓

นายสิทธิศักดิ

์

ดีม่วง
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๗๔

นายณภัทร จอมพล ๐๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๗๕

นายศรุต ศรีมันตะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๗๖

นางสาวนิษฐา ต้นสุวรรณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๗๗

นางสาวธนพร พันธ์จีน ๐๑/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๗๘

นายนพชัย ขาวแดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๗๙

นายธรรมนูญ เลวัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๘๐

นายประณต ธนะสุข
๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๘๑

นางสาวรุริญา ปทุมยา
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๘๒

นางสาววรนันท์ ขวัญสุข
๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๘๓

นางสาวกมลชนก หงษ์ดวง
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๘๔

นางสาวปาริชาติ เต็มสี
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๘๕

นางสาวศิริลักษณ์ สินคุ้ม ๐๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๘๖

นายกฤษณะ ยอดสุวรรณ ๐๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๘๗

นางสาวพิมพ์มาดา ไล้ทองคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๘๘

นายเกรียงศักดิ

์

มนต์อินทร์ ๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน์ วัดหัตถสารเกษตร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงเขมจิรา เดชศิริ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๙๐

เด็กชายจิรภัทร ภูมรินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๙๑

เด็กชายเจษฎา ลีสุวรรณ

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงชฎาพร วิมลสุข ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๙๓

เด็กหญิงชฎาพร อินคล้าย ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๙๔

เด็กชายชนากร สงวรรณ ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๙๕

เด็กชายชนาธิป ห้องมา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๙๖

เด็กหญิงชลธิชา ม่วงน้อยเจริญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๙๗

เด็กชายชัยวัตน์ รุ่งอรุณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๙๘

เด็กชายชินวัตร คริโซโลโก
๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๗๙๙

เด็กชายชิยา ทาบุจิ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงณภัชนันท์ ทีรัก

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๐๑
เด็กหญิงณรัตติยากร

ซ่อมแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงณัฏฐา พุทธงาม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๐๓

เด็กชายณัฐดนัย สมจิตต์ ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๐๔

เด็กชายณัฐนันท์ แสนสุขศรี ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๐๕

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ปติสินชูชัย ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธิเลิศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๐๗

เด็กชายทัศน์พล เกษร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๐๘

เด็กชายทินภัทร เตชะกันทรากร ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๐๙

เด็กชายธณกร สนันไหว

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๑๐

เด็กชายธนกฤต บุญขำมี ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๑๑

เด็กชายธนนท์ชัย สายรัตน์
๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงธนพร หัสถีรักษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงธนภรณ์ วงค์นคร ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงธนัชพร ปลอดโปร่ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๑๕

เด็กชายธนากร คล้ายทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๑๖

เด็กชายธนาคิม ทิพย์มณฑา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงธีรตี เภรีประยูรพร
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๑๘

เด็กชายธีรนัย กำจัดภัย ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงนางฟา พรมดวง ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงบัณฑิตา สวัสดี ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงปกิตา รักกลางใจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงปภาดา บุญเปลียน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๒๓

เด็กชายปรเมศร์ ชัยตรัยภพ ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๒๔
เด็กหญิงประภัสรา ณ

หนองคาย ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงปลายฝน เรียมริมมะดัน
๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๒๖

เด็กหญิงปวริศา ตันติวิโรจน์กุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๒๗

เด็กชายปณณวัฒน์ ปนะสา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงปานวาด สันดี ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงปนมณี สุขเฉลิม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๓๐

เด็กชายพงศธร ลี

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๓๑

เด็กหญิงพณิชศรา เชาวลิต
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงพนิตษา ดอมไธสง
๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงพรไพลิน ช่วยสันเทียะ ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๓๔
เด็กชายพัชรบดินทร์

ส่งไพศาล
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงพิชญ์อาภา ปยะสุวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๓๖

เด็กชายไพรรัช ชุมแวงวาป
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๓๗

เด็กชายภควัตร บุญเรียน ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงภัทรกร ร่วมสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๓๙

เด็กชายภัทรชัย หิริวงศ์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงภัทรวดี เตโช
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๔๑

เด็กชายมงคล ยังส้มปอย
๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงมุทิตา ตังเรืองเกียรติ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงยุวธีดา พะเวียงคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๔๔

เด็กหญิงเยาวดี คำรังษี ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๔๕

เด็กชายรชานนท์ ศรีคำภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงรวิสรา กาพย์ศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๔๗

เด็กชายรัชชานนท์ วิชัยเรืองธรรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๔๘

เด็กชายรัฐกาญจน์ ส้มแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๔๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ สุดใจจริง ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองทัศ ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๕๑

เด็กชายรุ่งเรือง โมคภา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๕๒

เด็กชายเรวัตร วงศ์จำปา ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๕๓

เด็กชายล้อมเดช คุ้มจินดา ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงลักษิกา บรรลือทรัพย์ ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๓๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๕๕

เด็กชายวงศกร พิมพ์โภสคราม ๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๕๖

เด็กชายวชิรวิทย์ คุ้มเกตุ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๕๗

เด็กชายวศิน ปญญาทิพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงวิชญาดา ราหุละ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงวิลาสินี ฉัตรเงิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๖๐

เด็กชายวีรวัชร์ สุทธิวงษ์สกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๖๑

เด็กชายวีรวัฒน์ ถิรวัฒนากร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๖๒

เด็กชายศราวุธ วงศ์คำลือ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๖๓

เด็กชายศักดิโชติ สนันไหว

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ช่วงชู
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๖๕

เด็กชายสรชัช พลับแย้ม
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงสายฝน อาสานอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงสิริกร ศรีพรหม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๖๘

เด็กชายสิริราช อยู่จันทร์ ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงสุพิชญา หวลคะนึง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงสุภนิดา ทองธีราฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๗๑

เด็กชายอชิตะ กลินประทุม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงอทิตยาพร อริยพฤกษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๗๓

เด็กชายอธิชา ชูเลิศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงอนุธิดา จันทบุตร ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๗๕

เด็กชายอนุพงศ์ บุญธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๗๖

เด็กชายอภิวิชญ์ สีดอกบวบ ๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงอรทัย ธรรมดา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๗๘

เด็กชายอรรถวณิชย์ เสนีวงศ์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงอริศรา พรหมสูตร ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงอลิลณ์รพัศ จงกุลวิชญ์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงอังคณา ยศทัพ
๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๘๒
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์

มงคลธนรัตน์ ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๘๓

เด็กชายอัศวิน ปานคล้าย
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๘๔

เด็กชายอาทิตย์ ศิริมงคล ๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๘๕

เด็กชายอิทธิพล รัตนภิรมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๘๖

เด็กหญิงอุรวี ทองประสงค์ ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงอุรัสยา จันทร์โสภา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๘๘

เด็กชายกฤตภาส อุดมฤกษ์มงคล
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๘๙

เด็กชายกฤษดา ยาจิตร ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๐ / ๒๓๘

้
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นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๙๐

เด็กชายกฤษดา วงษารี
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๙๑
เด็กหญิงกานต์พิชชา

รัตนวิไล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๙๒

เด็กชายการัณ หงส์ศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๙๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ต้นงาม ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๙๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ไอทา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงกิตติมา เพิมทอง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงกิติญาดา พันธุ์พิพัฒน์กุล ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงกุสุมา พูนจันทึก
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๙๘

เด็กชายคมชาญ น้อยทรง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๘๙๙

เด็กชายคิมหันต์ บุญเสรฐ
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงแคลลี

่

ลิม

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๐๑

เด็กชายจักรรินทร์ จินสมุทร
๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงจันทิมนต์ สิงตะโคตร ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๐๓

เด็กชายเจตน์ สาสังข์ ๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์สว่าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงชนิตา สกุลรัตน์ ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๐๖

เด็กชายชยพล บัวสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๐๗

เด็กชายชุติพนธ์ ศรีสมบัติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๐๘

เด็กชายไชยศ เมืองฉาย
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๐๙

เด็กชายญาณวุฒิ อินกอง ๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงญาณิศา ภาคแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงฐิติมา แซ่ด่าน
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๑๒

เด็กชายฑิฆัมพร ชูเมือง ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงณกมล สาสูงเนิน ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๑๔

เด็กชายณัฐชัย รุ่งเรือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๑๕

เด็กชายณัฐนนท์ นันทวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๑๖

เด็กชายณัฐวัชร บุดอน ๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ประไพรักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ประสิทธิเขตการ ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงณัฐสุภา ปญญาดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๒๐

เด็กชายดลธรรม แฉ่งเจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๒๑

เด็กชายทัชสุนันท์ แย้มหลง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๒๒

เด็กชายไทนคร พงษ์พันธุ์นทีธร ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๒๓

เด็กชายธนภัทร แจ้งบำรุง ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ เจริญภูมิพิทักษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๒๕

เด็กชายธนานันต์ เจริญภูมิพิทักษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงธมลวรรณ น้อยมาก ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๒๗

เด็กหญิงธันยชนก ทรงศิริ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๒๘

เด็กชายธานินทร์ รืนรมย์

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงธาอร รองศิลป ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๓๐

เด็กชายธีรเทพ ติงอินทร์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๓๑

เด็กชายธีรภัทร ท่วงที
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๓๒

เด็กชายธีรภัทร พยุงวงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๓๓

เด็กชายนนท์ธน จันทร์แดง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงนำฝน ท่าหาญ
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงนุชรินทร์ สินทรัพย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๓๖

เด็กชายบูรนิน ถือซือ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๓๗

เด็กหญิงเบญจมาศ แก้วโต
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๓๘
เด็กหญิงประภาวรรณ

เหล่าสันเทียะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๓๙

เด็กชายประสิทธิ

์

ปาริชัยยนต์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงปริยากร โพธิโต

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงปญญดา ห้อยดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๔๒

เด็กชายปยะณัฐ จักษุรักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงปใหม่ -
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงปุญณิศา เจริญยิงกิติภูมิ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๔๕

เด็กหญิงผุสดี คำมี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๔๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ ภูธร
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงพัชราภา เมฆอุตส่าห์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๔๘

เด็กชายพิชิต ม่วงทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๔๙

เด็กชายพีรวัฒน์ ขำประดิษฐ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๕๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ ตวงสิริกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๕๑

เด็กชายพุทธพล เปยมผล
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๕๒

เด็กชายเพชรสยาม พิทักตระกูล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงเพ็ญศิริ บุญบรรดาล
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๕๔

เด็กชายภาณุพงษ์ รักพวกกลาง ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงมัทนีย์ สมทีนึก

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงเมธาพร หมู่สันเทียะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงระพีพร รักษาสัตย์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงรุ่งรวี กุมารจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๕๙

เด็กชายวงศ์กร จันทร์แจ้ง ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๖๐

เด็กชายวรรณธชาติ สงค์พัฒ
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงวรรณษา อรรถวิเชียร
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๖๒

เด็กชายวรวัฒน์ แสงจันทร์ ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงวรัญญา บุญมาหล้า
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงวรัญญา วงษ์ปุน ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงวรางคณา อยู่นุช
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ถือซือ

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๖๗ เด็กชายวรินทร์ธนาฒย์

เพชรพงศ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงวริศรา สกดผล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๖๙

เด็กชายวัชรพล บังศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๗๐

เด็กชายวันโท เตชะธนาทรัพย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๗๑

เด็กชายวันเอก เตชะธนาทรัพย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงวิภาวดี แต้มคม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๗๓

เด็กชายวีรภัทร ดียิงมันคง

่ ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๗๔

เด็กชายศักดิขรินทร์

์

สะโมสร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงศิวาภรณ์ มิตรพันธ์ ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๗๖

เด็กชายศุภฤกษ์ แสงแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๗๗

เด็กหญิงสมฤทัย สระสรง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๗๘

เด็กชายสหรัฐ แสงอรุณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงสิริพร บุญช่วย ๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงสุนิตษา มูลสุข ๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงสุนิศา คำแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๘๒

เด็กชายสุเมธ น้อยบรรเทิง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงโสภิตนภา ขันทะวงศ์ ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญประเสริฐ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงอมินตยา โกมุทพันธุ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงอรวรรณ จันมา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๘๗

เด็กหญิงอรวัลย์ มีใจรักษ์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงอรัญญา กลินหอม

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๘๙

เด็กชายอัครเดช ชุนฮิม ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงอัญชิสา ซามงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๙๑

เด็กชายเอกชัย หลาบขาว ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น วัดลาดสนุ่น  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๙๒

เด็กชายกนกพงศ์ พันธ์งาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๙๓

เด็กชายคฑาวุฒิ แซ่เอียว

๊

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงครองกมล สารีสุข
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๙๕

เด็กชายจิระพงศ์ แจ่มใส
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๙๖

เด็กชายจีรภัทร คล้ายแสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๙๗

เด็กชายฉัตรมงคล สังขโชติ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๙๘

เด็กชายชนพล บานกลีบ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๔๙๙๙

เด็กชายชยภูมิ จารย์โพธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงชลดา เทียงเดช
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๐๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

คุ่ยต่วน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๐๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เปรมสมบัติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงณัฐริกา นึกถึง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๐๕

เด็กชายทักษ์ดนัย ศิริ ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงทิพย์วารี เหลือล้น
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๐๗

เด็กชายทิวากร หาญวารี
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๐๘

เด็กชายธนชาต เจือจันทึก ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๐๙

เด็กชายธนโชติ สัสดีอาจ
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๑๐

เด็กชายธนดล สุขเจริญ ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๑๑

เด็กชายธนพล ศรีราชา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๑๒

เด็กชายธนากร เครือแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๑๓

เด็กชายธัญสิทธิ

์

จันถา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๑๔

เด็กชายธีรเดช ช่อสม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๑๕

เด็กชายนราธร ชูหิรัญ ๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๑๖

เด็กหญิงนำฝน พัดไสว
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงนิชาภา ลอยมา
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๑๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ตรัสรู้ ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงปณิตา ประจักษ์จิต ๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๒๐

เด็กชายปริญญ์ คล้ายสี ๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงปนมณี ศรีสมัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงผึง

้

สามปอน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๒๓

เด็กชายพงศกร ชมโอสถ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๒๔

เด็กชายพงษสกร ศรีหาญ ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๒๕

เด็กหญิงภัณฑิรา พ่อคันชาย ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๒๖

เด็กชายภัทรนัษฐ์ สุริยะ ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๒๗

เด็กชายภูผา สนันนำหนัก

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงรัตตมณี กรอบบาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงริศรา มากมี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ อรุณพูลทรัพย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๓๑

เด็กชายวีรชน วงค์ภักดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๓๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ เผือกพูลผล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๓๓

เด็กชายสันติสุข ดิษฐระหาญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงสิริวิมล บุญสงค์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๓๕

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

นะเรรัมย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงสุนันทรา อินเปง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๓๗

เด็กชายอธิพัชร์ ชัยหิรัญโรจน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๓๘

เด็กชายอภิศักดิ

์

จันดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๓๙

เด็กชายอมรเทพ แจ่มใส ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงอรวรา พันนาดำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล ๑ ขจรเนติยุทธ วัดซอยสามัคคี  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๔๑

นายกสานต์ ศรีนวล
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๔๒

นายก้องภพ โพธิเงิน

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๔๓

นางสาวจิรัสยา ปานะจำนงค์
๒๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๔๔

นางสาวชลิญญา ตาลสาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๔๕

นางสาวนัฐทิชา ทองวัน
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๔๖

นางสาวนุชธิดา ลือชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๔๗

นางสาวปุษรินทร์ รอบรู้
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๔๘

นางสาวพัชริญา ชัยมูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๔๙

นางสาววิภาวี บุตรโสม ๐๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๕๐

นางสาวกัญญาพร เรืองฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๕๑

นางสาวกานติมา จันทร์มา ๐๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๕๒

นางสาวเกียว

้

แสงเขียวงาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๕๓

นายคฑาวุธ ทองไพรวรรณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๕๔

นางสาวจารุวรรณ เงาภู่ทอง ๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๕๕

นายจิรศักดิ

์

เปลียนสันเทียะ

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๕๖

นางสาวฉัตรชริดา เกือกูล

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๕๗

นางสาวชิตชนก คำหนุน ๑๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๕๘

นายชินวัตร มณีทับ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๕๙

นายณัฐดนัย งามรูป
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๖๐

นายธนภัทร จันเขียว
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๖๑

นางสาวธัญญวดี คำล้วน ๐๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๖๒

นางสาวนพเก้า ยังศิริ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๖๓

นางสาวนภามาศ เพชรนก ๐๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๖๔

นายนฤเบธร์ รวบรวมเลิศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๖๕

นางสาวปณิตา เพ็ชรผุดผ่อง ๐๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๖๖

นายปรมัตถ์ ขันสัมฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๖๗

นายพงศกร ดอกชะเอม
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๖๘

นางสาวพิชญาภัทร สระพิมาย
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๖๙

นายพิพัฒพงษ์ วงศ์โสภา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๗๐

นายภราดล ตันจีย์บุญย์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๗๑

นายภูวเดช สารทอง ๐๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๗๒

นายโภไคย โสภณโภไคย ๐๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๗๓

นายวิชยุตม์ ทองคลี
๑๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๗๔

นางสาววิรัลพัชร พงษ์เพียจันทร์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๗๕

นางสาววิลาวัลย์ อ่อนสาร
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๗๖

นายศาตนันท์ ปญญากอง
๒๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๗๗

นายสถาพร สุรฉัตรจิตตกุล ๓๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๗๘

นายสรวิศ ไวโรจนกิจ ๐๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๗๙

นางสาวสุภาวดี กันตะบุตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๘๐

นางสาวอริสา วัฒนโกศล
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๘๑

นางสาวอัญชิสา ไกรสิงห์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๘๒

นายอำพล ใจรักษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๘๓

นายชิษณุพงศ์ สุขสำราญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เอียมจุ้ย

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๘๕

เด็กชายณัฐกรานต์ มีสมศักดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๘๖

นายณัฐชนน ณ พัทลุง ๐๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๘๗

นายณัฐดนัย ฉัฐเมธาสิทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๘๘

นายณัฐวัฒน์ พานิชยิง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๘๙

นางสาวทิพวรรณ เตชะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๙๐

นายธนวัฒน์ จาระ ๐๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงนรีกานต์ พิกุลเวชช
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงนฤมล มะลิทอง ๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญงอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๙๔

นางสาวบุญญารัตน์ จันทรัตน์
๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงปชาวดี พูนทอง ๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๙๖

เด็กชายปรรณวัชร จันเขียว
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๙๗

นางสาวพร สกลกูล
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงพัชรมัย เอียมสำอางค์

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๐๙๙

นางสาวเพ็ญพิมาย ทวีวรรณ
๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงภัทลีล เอียมแสงมงคล

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๐๑

นางสาวรามาวดี นามวิชัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๐๒

นายศรัณย์ นุตรดิษฐ์ ๐๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๐๓

นายเสฎฐวุฒิ วายุนิจ ๒๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงกัญญาพร เนินทิโก ๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริรักษ์ ๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงกัลยา บุญลำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๐๗

เด็กชายชัยวุฒิ โพธิทอง

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงซูยอน แบ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงญาณิสา รุ่งเรือง
๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๑๐

เด็กชายทมโภลี แก้วสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๑๑

เด็กชายธนดล นรารักษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๑๒

เด็กชายธนพล พลอยดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงธนิยา สอดศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๑๔

เด็กชายธรณิศ พิมพาวรรณ ๐๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๑๕

เด็กชายนพณัฐ หัวเมืองแก้ว
๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๑๖

เด็กชายนิโคลลัส แม็คครายวิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงพรวลัย ณ วิเชียร
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๑๘

เด็กชายพัชรดนัย เลิศไพบูลย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงภิญญดา บัวแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงมัสฉิมา จันลอย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงวนัสนันท์ โพธิเจริญ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงวรนิษฐา อ่อนสำลี ๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๒๓

เด็กชายศุภกร ศรีแย้ม ๐๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงสิรดา สุดดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ศุภลักษณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๒๖

เด็กชายสุวพิชญ์ เลาหเธียรประธาน ๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา แพนไธสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๒๘

เด็กชายจิระวัฒน์ สุขกรำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๒๙

เด็กชายชณาเมธ คุ้มบาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๓๐

เด็กหญิงชนม์นิภา เทียมชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๓๑

เด็กชายชลธี แสงจันทร์ ๐๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๓๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ประจำแถว ๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๓๓

เด็กชายฐิติพันธ์ คุ้มฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ธงชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๓๕

เด็กชายณัฐชัย เชิงหอม
๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ ปจิตร ๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ กิจจารักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ นำดอกไม้ ๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๓๙

เด็กชายทรงพล หิรัญรุจเรข
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๔๐

เด็กชายเทียนบุญ นาชัยเริม

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๔๑

เด็กชายธนกร ปทมะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๔๒

เด็กชายธนพงษ์ ใจมีวงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๔๓

เด็กชายธนาวุฒิ ตะเภาลอย ๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๔๔

เด็กชายธเนศพล ทองอำไพ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๔๕

เด็กชายธรณ์ธันย์ ชมฉำ ๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๔๖

เด็กชายธาวิน ถนอมทรัพย์ ๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงธีรดา แพงน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๔๘

เด็กชายธีรภัทร สุขแสง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๔๙

เด็กชายธีรภัทร์ สนธิชัย ๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๕๐

เด็กชายนนทนันต์ คำเกษ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๕๑

เด็กชายนพดล ศรีม่วง
๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงนภสร นาคสาต
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๕๓

เด็กชายนราสิริ ใชยทา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๕๔

เด็กชายนัดตพล โคณบาล
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๕๕

เด็กหญิงนันทกานต์ หล้าหิบ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๕๖

เด็กชายนันท์ทัต ครุฑพงษ์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๕๗

เด็กหญิงนิภาพร ประจงบัว ๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๕๘

เด็กหญิงนิศาชล น้อยฉวี
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๕๙

เด็กชายเรืองศักดิ

์

กันทะ ๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๖๐

เด็กชายลาภิศ หารรักษา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงวรรณิดา ชาคำมูล ๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงสุธารัตน์ สุขประเสริฐ ๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงสุภัสสร แสนสุนนท์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๖๔

เด็กชายอธิวุฒิ สัตย์ซำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงอรไพลิน พิมพ์สอน ๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงกรวีว์ ห้องกุหลาบ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงกวินรวี ยะสีดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงกัญญรัตน์ บัวทอง ๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๖๙
เด็กหญิงกาญจน์จันดา

จันดาเบ้า ๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงขวัญจิตรา หอมสุด
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงจริยา โพธิอ่อง

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงจิราพร เรืองเจริญ ๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๗๓

เด็กชายเจษฎา ฝอยลามลวด
๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงชฎาทิพย์ สุขสมจิตร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๗๕

เด็กชายชนวีร์ จอมพงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๗๖

เด็กหญิงชนาพร ปานปู
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๗๗

เด็กชายชยางกูร ม่วงจีน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๗๘

เด็กชายชยาวุฒิ รัตนพรทิพย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงชลติเนตร สังเกตุดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงชลธิชา พูนทอง
๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ราชบาศรี ๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๘๒

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ ขุนใจ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๘๓

เด็กชายฌานยุต ดำรงศักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๘๔

เด็กหญิงญาดา มีสาร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๘๕

เด็กชายฐปนวัฒน์ ก๋าอิน
๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงฐานิดา วงษ์เหมือน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงฐิตาภา มีมุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๘๘

เด็กชายฐิติกร เสนจันทร์ฒิชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงฐิติพร กิจทะ ๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๙๐

เด็กชายฐิติวัฒน์ แสนสุข ๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๙๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ใจกลม
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๙๒

เด็กชายณนฐกร โรจนกสิกิจ ๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๙๓

เด็กชายณภัทร แฟงสุวรรณ ๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๙๔

เด็กชายณัช มงคลธารณ์
๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงณัชชา สระกิจ ๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๙๖

เด็กชายณัฎฐกร บัวผัน ๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงณัฎฐา ตังปรารถนา

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๙๘

เด็กชายณัฏฐนันท์ อุทัยพจน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงณัฏฐ์ภรณ์ กันเนตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๐๐

เด็กชายณัฏฐ์สิทธิ

์

กรมทอง
๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงณัฐณิชา กรุดทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงณัฐนิช เหล็กดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงณัฐนิชา กิจเพิมพูล

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๐๔

เด็กชายณัฐพนษ์ ปตถาทุม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๔๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงณัฐสุดา นุชนงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงณิชาพันธ์ สุคนธร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงดวงทิพย์ ผลธรรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงทยากร พ่วงพลับ
๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงทรงพร อำคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๑๐

เด็กชายทรงพล พรหมบุตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงทานตะวัน สินศิริ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๑๒

เด็กชายธงชัย ลีเซ็น

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๑๓

เด็กชายธนกร มีบุญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๑๔

เด็กชายธนดล วงศ์ใหญ่ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๑๕

เด็กชายธนพล แจ่มจำรัส ๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๑๖

เด็กชายธนพล ภูสีดิน ๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๑๗

เด็กชายธนพล แสงดาว ๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๑๘

เด็กชายธนมนตุ์ เปรุนาวิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ สุรนาทพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงธนัชญา อรกูล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๒๑

เด็กชายธนัตถ์ เล็กน้อยวงค์ ๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๒๒

เด็กชายธนานนท์ นาคราช
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงธัณญาภัศว์ สังข์กลาง
๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงธันยพร เถือนหงษา

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๒๕

เด็กชายธารา จันธิมากรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ อรุณรุ่ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๒๗

เด็กชายนครินทร์ ไพรสันต์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๒๘
เด็กชายนนท์ณพัฒน์

ห้องสวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงนภัสสร ขวัญสุข ๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงนภัสสร แตงอ่อน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงนริษา ภู่ถาวร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงนฤสรณ์ เขียวมาลี ๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงนิชดา นิลนามะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงนิชาภัทร เพ็ชรอินทร์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ขันทะลี ๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงนิสสรา ว่องไว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงบรรนิษา กาลนอก ๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงบุณฑริกา จำนงนิตย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๓๙

เด็กชายปฐมพร อุ่มวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๔๐

เด็กหญิงปนัดดา พึงยนต์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๔๑

เด็กชายปภนส์ ไชยสุวรรณากรณ์ ๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๔๒
เด็กหญิงประภาพรรณ

สุเมรุไหว ๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๔๓

เด็กชายปริญญา คงขาว
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๔๔

เด็กชายปริภัทร เปรมปรี ๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงปริยา พิมพ์ศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๔๖

เด็กชายปวริศ เปรมภักตร์ ๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงปวริศา บุญกองตา ๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๔๘

เด็กชายปญญาวุฒิ อ่อนเกตุพล
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงปาณิสรา จันทร์ขจร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงปยธิดา หอมหวล
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๕๑

เด็กชายปุณณภัทร สุวรรณโชติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงปุณยนุช ศิระจินดา ๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงผกาวรรณ ทองดำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๕๔

เด็กชายพงศธร สุพา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงพงษ์สุดา เสือสมิง ๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงพชรพร รัตนวร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงพรชิตา กมลอมรบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงพรพรหม กิจทน ๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๕๙

เด็กชายพรรณกร กำเนิดรักษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงพัชรมัย บุญวิชิต
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงพัชรี พีภูเขียว ๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงพัณณิตา พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงพิชชากร นนทะคำจันทร์ ๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๖๔

เด็กชายพิพรรธ นสีโต
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ สมจิตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๖๖

เด็กชายพีระพนธ์ ปะวะโพตะโก ๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงแพรวา รถยัง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงภัคจิรา สังคดิษฐ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงภัคนิตต์ ธรรมอินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๗๐

เด็กชายภาคิน อริยมาธากุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๗๑

เด็กชายภาณุวิชญ์ มุขขันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๗๒

เด็กชายภาธร ขำศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงภาวิดา ศรีบุญขำ ๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงภิรมย์พร ฉิมพลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๗๕

เด็กชายภูริวัต บุญมุสิโก
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๗๖

เด็กชายมงคล งามวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๗๗

เด็กชายมงคลชัย พรมดวงดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงมนัสวี คนเสงียม

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงยมลพร อินเอียว
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๘๐

เด็กหญิงรักชนก กรสิงห์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงรัชนี แก้วพนัส
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงรินรดา พรมทองพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงลักขณา โคตรสมบูรณ์ ๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๘๔

เด็กหญิงวรรณทิวา แตงบุตร ๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงวราลักษณ์ แซ่ตัง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงวาสนา สมเด็จ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงวีรวรรณ วิศวพาณิชย์ ๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงศุตาพันธ์ หวังแก้ว
๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๘๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีแสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงสิตานันท์ สุรักขกะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๙๑

เด็กชายสุธินันท์ แก่นจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงสุนันทา ชูเพชร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา ฉิมพาลี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๙๔

เด็กชายสุรชัย ภูสอดสี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๙๕

เด็กชายสุรพัชร คลังนาค
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๙๖

เด็กชายสุริยา เธียรถาวร ๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๙๗

เด็กชายสุวรรณภูมิ อินทร์จุล ๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๙๘

เด็กชายเสมา ชลาชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พงษ์ษร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๐๐

เด็กชายหนุ่มไท เซมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๐๑

เด็กชายอดิศร จำปา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงอภิชญา พรมน้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๐๓

เด็กชายอภินพ แก้วประเสริฐ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๐๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เงินหิรัญ ๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงอรจิรา รัตนจักร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๐๖

เด็กชายธนบดี เบ๊ยัง ๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงอาธิตยา ทับทิม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๐๘

เด็กชายอานนท์ ชัยสมทิพย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๐๙

เด็กชายอิทธิพล แสนโคตร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๑๐

เด็กชายอินทัช ทิพเวช ๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงอุรัสยา ทองใบ
๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๑๒

เด็กหญิงแอนนา ศรีชม ๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงรัตติกาล สีดาสมุทร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงสุวธิดา ปรีชา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงพีรดา อ่างแก้ว
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๑๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ กิจเจา ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๑๗
เด็กหญิงศศิวิมลรัตน์

สุวรรณเชฐ
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงโสภิตา บุญพันธ์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงอาทิติญา โชคนิยม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดสมุหราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๒๐
เด็กหญิงกัญญาภัทร

คูฮกซิว

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๒๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปงสนิท ๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๒๒

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ภายไธสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๒๓

เด็กชายจิรายุ มานุจำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
ทองคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๒๕

เด็กชายเฉลิมพล คุ้มฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๒๖

เด็กหญิงชลมาศ เผือกน้อย
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๒๗

เด็กหญิงชลลดา แสงทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๒๘

เด็กชายฌานวัฒน์ แสงไพจิตร์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๒๙

นายณัฐพล พุกประจบ
๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงดวงยิหวา วิถีเทพ ๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๓๑

เด็กชายทัศชัย โนท้ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๓๒

เด็กชายธรรม์ณธร แผ่ผลศิริ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๓๓

เด็กชายธรรมรักษ์ เหล่าโสด
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงนิชาดา อินทรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงปญญาพร ชายศ ๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๓๖
เด็กหญิงพิมพนาวัลย์

ตาลาคุณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๓๗

เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ ทองสวน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พันธุ์ชา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๓๙

เด็กชายพูลสวัสดิ

์

คงสามหมอ
๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๔๐

เด็กชายภูผา สุทธิปลืม

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๔๑

เด็กหญิงมินตรา มีแย้ม
๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๔๒

เด็กชายยศกร เล็กประสมวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๔๓

เด็กชายวรินทร สุริยะ ๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๔๔

เด็กชายวันชัย อยู่เจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๔๕

เด็กชายอดิเรก ศิษย์สุวรรณ์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๔๖

เด็กชายอธิป ดำรงค์เนิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๔๗

เด็กชายอรุณรัช คูฮกซิว

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๔๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ เพ็งสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๔๙

เด็กชายอัษฎาวุธ พรสี

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๕๐

นางสาวอารยา เดอยอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๕๑

เด็กชายกิตติพงศ์ สินธุเบญจโรจน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๕๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ แสงจันทร์เลิศ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๕๓

เด็กหญิงเกษรินทร์ บุญช่วย ๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงขนิษฐา สารแสน ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๕๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

เจริญตรี ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงจินตนา พลยูง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงชนัญชิดา สิทธิวงค์

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๕๘

เด็กชายณัฐกานต์ นกขาว
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๕๙

เด็กชายณัฐพล ชนะชัย ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ติยินดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๖๑

เด็กชายทวีมา มังคังสง่า

่ ่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงธิดาพร ประสานดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงธิดาพร มาศวรรณา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๖๔

เด็กชายธีรภัทร ภาคนะถา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๖๕

เด็กชายนที คำอ้าย ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงบุษยา พุกประจบ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๖๗

เด็กหญิงปนัดดา อาจวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๖๘

เด็กชายปราชญา โชคภูวมินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงพรไพลิน โถทอง ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงพรรณิกา ชัยจำนงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๗๑

เด็กชายพิพิธภัณฑ์ พิมโพธิสะคาม

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๗๒

เด็กหญิงภัคพิมล สุวรรณกูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงมณฑกาล ศรีภิรมย์ ๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงมาฆฌา สร้อยสลับ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงมีนานุช จันทองคำ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๗๖

เด็กหญิงลักษิกา สุขเอียม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๗๗

เด็กชายวงศธร ขวันโพธิชา

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงศรันภัทร คำสวัสดี ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๗๙

เด็กหญิงโศภิษฐ์ จุ้ยขำ ๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๘๐

เด็กชายสินุกูล กิงโพธิ

่ ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๘๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

วงศ์จำปา ๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๘๒

เด็กชายอดินันท์ นางาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๘๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองแจ่ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๘๔

เด็กชายอรรฆพร แสงทอง ๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๘๕

เด็กชายอัษฎาวุธ เสล็ม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๘๖

เด็กชายชโรธร อ่อนคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงชลธิชา หีบแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๘๘

เด็กชายชวัลภูมิ ธรรมทันตา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๘๙

เด็กชายฐาปกรณ์ แสงจันทร์ฉาย
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงณัชชา สักขวา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๙๑

เด็กชายณัชภัทร เรืองสง่า
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๙๒

เด็กชายณัฐพล สุริยะ ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๙๓

เด็กชายทัตพงค์ เสาวรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๙๔

เด็กชายธนกฤต ชืนจรูญ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๙๕

เด็กชายธนภัทร แก้ววิเศษ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๙๖

เด็กชายธนารักษ์ มาจันทึก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เมืองสุข ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๙๘

เด็กชายนครินทร์ วงค์สวรรค์
๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงนงนภัส บุตรนิล
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๐๐

เด็กชายนราวิชญ์ พรมมะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๐๑

เด็กชายนาวี ศรีคำ ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา รุจิระ ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๐๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทองคล้าย ๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๐๔

เด็กชายวีระพงษ์ อาวรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงสุพัชชา จูแย้ม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๐๖

เด็กชายทรรศนพล บุตตะโท
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงทิพากร โพธิทุม

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ งามชีพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๐๙

เด็กชายปฏิภาณ ซินมาตร ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๑๐

เด็กชายปณณธร แฝงแดง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๑๑

เด็กชายศุภวัตร คำพิโร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๑๒

นางสาวสุทธิดา เจริญสูงเนิน ๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดธัญญะผล  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงศิริภัทร โคกสวะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๑๔

เด็กชายธาริต ยุทธนาถจินดา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๑๕

เด็กชายธีรภัทร ทับทอง
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงนลิน ภาศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงใบเตย สุทาใจ ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๑๘
เด็กหญิงภัทรชรินทร์

เทพวัลย์ ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๑๙

เด็กชายรุ่งเรือง บรรเทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงลัดดา ซาดุน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๒๑

เด็กหญิงวนิดา ธัญญาวัฒนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๒๒

เด็กชายวสันต์ บุญชู
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๒๓

เด็กชายวัชชิระ ผลาสพ ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงศศิรัตนา แชประเสริฐ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงสุวิภา ลายกลาง ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๒๖

เด็กชายอนุสรณ์ โคกสวะ ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๒๗

เด็กชายอภิรักษ์ ผะอบเหล็ก
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๒๘

เด็กหญิงอรปวีณา กุมมาร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงอรวรรณ เมฆอรุณ ๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุวรรณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๓๐
นางสาวจันทิมาธรฑ์

กุยยะรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๓๑

นางสาวปทุมวดี จิน ๐๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๓๒

นายพีระภัทร ใจบุญ ๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๓๓

นางสาวสิริกร บุญฉลอง
๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๓๔

นางสาวนงนภัส พลมณี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๓๕

นางสาวพิมพ์ชนก รุ่งแสงศรี ๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๓๖

นางสาวมนัสนันท์ จงสถาพรพันธุ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๓๗

นางสาววิริลญา แก้วเสน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๓๘

นางสาววีร์สุดา ล้านนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๓๙

นายสุรสิทธิ

์

สุมนัสวรพันธุ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงอารยา อุตอามาต
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงอิงฟา ปรีดาประเสริฐศรี ๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๔๒

เด็กชายกฤตานนท์ กอรี

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๔๓

เด็กชายตฤณ โสภณสกุลวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ มิงขวัญ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงปุณณภา วงศ์ขจรไพบูลย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๔๖

นายภูวรินทร์ บุญราชแขวง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๔๗

เด็กชายมาร์ค โทมัส
ชานิก ๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๔๘

เด็กชายยุทธพัฒน์ ดอนเทียนพวง ๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๔๙

เด็กชายกรณ์ งามยิงยวด

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๕๐

เด็กชายณัฐพล เลิศดิลก
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๕๑

เด็กชายทัพพ์ไพศาล
คุณจิตร์ ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงธนวัน อังคณานุชาติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงพิชาพัชญ์ แดงประดับ ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๕๔

เด็กชายศุภณัฐ พิชัญเธียรชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๕๕

เด็กชายกฤษเรศ กสิโสภา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงจิราพัชร สถานพงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๕๗

เด็กชายชลศิลป การสุทธิวิวัฒน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ เสวกสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ธีระพล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๖๐

เด็กชายณัฐวีร์ เติมธีรพจน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๖๑

เด็กชายเถลิงเกียรติ เกิดนรินทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๖๒

เด็กชายธนดล เลิศวิทยาประดิษฐ์
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๖๓

เด็กชายธรรมสิทธิ

์

วงศ์ประทุม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๖๔

เด็กชายธีรภัทร สุขเกษม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๖๕

เด็กชายพิพัฒน์ ธนูแสน ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงเพชรรุ่ง เนียมหอม
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงภิรัญญา ไหมทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๖๘

เด็กชายวชิรากรณ์ ศรีชูรส
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงวริศรา เทือกคำซาว
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๗๐

เด็กชายศุภโชติ มีขวัญ ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงอภิสร ชาวอบทม ๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๗๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุกมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงอริสรา ธนิกชาลิสา ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๗๔

เด็กชายอัทธ์ ถือพุดซา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต วัดกลางคลองสี

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๗๕

เด็กชายณัฐชัย เอมชะอุ่ม ๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๗๖

เด็กชายธวัชชัย ศรีบุญเพ็ง ๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๗๗

เด็กชายวิทวัส รอดวินิจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๗๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ นพวรรณ ๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๗๙

เด็กชายธนชัย ฟกสมบูรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม วัดชัยมังคลาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงกนกพร เมืองศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๘๑

เด็กชายกิตติกานต์ คะหาญ ๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๘๒

เด็กชายคุณัชญ์ เฮงไป ๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๘๓

เด็กชายจิณณวัตร จันทร์เพ็ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๘๔

เด็กหญิงจิดาภา ไล่สาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๘๕

เด็กหญิงจิรานันท์ พุ่มอ่องเอียม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงชนิดา ภักดีนอก ๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงชยุดา อ่อนศรีโรจน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๘๘

เด็กชายชาญณรงค์ อุตรอินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๘๙

เด็กชายชิณวัตร ศุภานุสร
๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๙๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มอญขาม ๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๙๑

เด็กชายญาณภัทร นิลคง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงญาสุมินทร์ การสร้าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๙๓

เด็กหญิงฐิตาพร เหล่าเจริญ
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๙๔

เด็กชายณัฐธนะ บุญชัยศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๙๕

เด็กหญิงณัฐธัญญา ดอกบัว
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา หอมหวล
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๙๗

เด็กชายณัฐนนท์ เตรียมอ้าย ๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๙๘

เด็กชายณัฐภูมินทร์ โคกกระชาย ๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๔๙๙

เด็กชายธนบดินทร์ คำสิงห์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๐๐

เด็กชายธราเทพ แจ้งรักษา ๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๐๑

เด็กชายนพรัตน์ สืบประวัติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๐๒

เด็กชายนภสินธุ์ มีเมศกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๐๓

เด็กชายนภัทร พิมพ์ขาว ๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงนันทิดา จวบศรี
๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๐๕

เด็กชายนำโชค มหาวงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๐๖

เด็กชายนิตินันท์ นิมสุดใจ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๐๗

เด็กชายบรรณสรณ์ นันตา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๐๘

เด็กชายบารมี วิบุลศิลป
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๐๙

เด็กหญิงบุศรินทร์ แย้มสาหร่าย
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๑๐

เด็กชายปรม จันทรทวี ๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๑๑

เด็กชายประกฤษฎิ

์

กลินวน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๑๒

เด็กหญิงปวินชญา ฉัตรฉลวย ๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๑๓

เด็กชายพงศ์ณภัฏ เตชรัชต์วงศา ๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๑๔

เด็กชายพชร คชเจริญทรัพย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงพรนภา ศศิธรวัน ๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงพรรณนภา จงชาญสิทโธ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงพัชรนันท์ สิริกาญจนวัฒน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อิมไพร

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงพิยดา เผือกวัฒนา
๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ นาคราชา ๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๒๑

เด็กหญิงภัทรมน ชัยเวชนิมิต
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๒๒

เด็กชายภูริภัทร สมมุติ. ๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๒๓

เด็กชายภูวดล ตังประเสริฐ

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๒๔

เด็กชายมณฑล ขันทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๒๕

เด็กหญิงมณธิฌา เครือสิงห์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๒๖

เด็กชายยุทธพิชัย เปลียนทอง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๒๗

เด็กชายวงษสรวง ได้ผล
๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๒๘

เด็กชายวรกานต์ แสงพราวเพริศ
๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงวริศรา ศรีจันทร์ ๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๓๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิงห์สา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๓๑

นายศานิต เสือเลียง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๓๒

เด็กชายศุภกานต์ เพลครบุรี ๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๓๓

เด็กชายศุภกิจ บุญเจิม
๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงสุพิชญา สังข์ยมพันธุ์ ๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ กิมิพันธ์
๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๓๖

เด็กชายสุรเดช แก้วสวัสดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงสุริยภรณ์ บุญสำเร็จ ๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๓๘

เด็กชายอโณทัย ปูคะวนัช ๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๓๙

เด็กชายกฤตภาส เทียนไชย ๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๔๐

เด็กชายกฤษณพงศ์ บุญอุ้ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๔๑

เด็กชายขวัญชัย โอ้โลม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๔๒

เด็กชายคีตจินต์ วรธนิตกิจกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๔๓

เด็กหญิงจิรวดี แสงพิทักษ์ ๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงจิรัศยา พุ่มพุฒิ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญอินทร์ ๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงชนัญชิดา สีบูจันทร์ดี ๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๔๗

เด็กหญิงชนันภรณ์ อ้นสกุล ๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงชนากานต์ บัวไสว ๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงชนิดาภา อุทัยทัศน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงชยุดา กิงแก้ว

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงชลธิชา กาญจนกันติกะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงชลลดา หิรัญโชติ ๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงชาลิสา ทองมีค่า
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๕๔

เด็กหญิงณภัทร ศรีแย้ม ๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๕๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงณัฐริกา วาสิกดิลก
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ กองสงคราม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงดารณีนุช เจนกำกับกิจ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๕๘

เด็กหญิงทิฆัมพร บรรดร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๕๙

เด็กหญิงทิวาพร อ่อนทรัพย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๖๐

เด็กชายเทวพร มีเทห์ ๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๖๑

เด็กชายธนพร วิเชียรศรี ๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๖๒

เด็กหญิงธนัชชา รอดไพฑูรย์ ๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๖๓

เด็กชายธนาปกรณ์ ไสยศาสตร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๖๔

เด็กชายธราเทพ บัวถนอม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๖๕

เด็กชายธัญทวรรษ ธรรมเทียง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๖๖

เด็กชายธำรงกุล การันต์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๖๗

เด็กชายธีรพัฒน์ บุญมีปอม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๖๘

เด็กชายธีรภัทร โสทธิสงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๖๙

เด็กชายธีรภัทร อิมพร

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๗๐

เด็กชายนพกร คำมี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๗๑

เด็กชายนภสินธุ์ พานเงิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๗๒

เด็กชายนฤชัย จูมไทยสงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงนวพรรณ คำดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๗๔

เด็กหญิงนันท์นภัส คุณสุวรรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๗๕

เด็กชายนันทพงศ์ สาพูนคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๗๖

เด็กชายนิติรัฐ เมวงษา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๗๗

เด็กชายบวรวิชญ์ ระหัส
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๗๘

เด็กหญิงบัณฑิตา อกผาย ๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงบุญสิตา อยู่สกุนีย์ ๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๘๐

เด็กชายบุณยวัทน์ โกศลจารุวัตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๘๑

เด็กชายปณัฐ ผอนนอก
๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๘๒

เด็กชายปรมี ดีขจรเดช
๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๘๓

เด็กชายปฏฐากรณ์ รักงาม ๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๘๔

เด็กชายปยวัฒน์ ภูกันแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๘๕

เด็กหญิงปยะพร แพร่กิจธรรมชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๘๖

เด็กชายพงศกร หล่อวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๘๗

เด็กชายพงศพัส สุทัศน์วัฒนะ ๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๘๘

เด็กชายพนธกร แสงสว่าง ๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงพรกมล ขจรภพ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๙๐

เด็กชายพัชรพล สอนกระโจม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๙๑

เด็กหญิงพัชราภา สงสายออ ๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๙๒

เด็กหญิงพิชชาพร สุระมณี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ แก้วเมือง ๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๙๔

เด็กชายพิตตินันท์ ศรีทอง
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๙๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ บุญราช
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๙๖
เด็กชายเพียร์ ไอนาร์

บอร์ลิคาวก์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๙๗

เด็กชายภคิน วอเพ็ชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๙๘

เด็กชายภวินท์ ไกลภัย ๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงภัคสินี ยินดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๐๐

เด็กชายภูมิขวัญ เหลืองประวัติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงภูริชญา อภิรักษ์พาตน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๐๒

เด็กชายภูวเดช ขาวหอมกลิน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๐๓

เด็กชายมนตรี ปูประโคน ๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๐๔

เด็กชายมานพ กล่อมใจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงเมธาวดี ศรีทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๐๖

เด็กชายวิธวินน์ พูลสวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๐๗

เด็กชายวีรภัทร สุขนิวัตรศิริ ๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๐๘

เด็กหญิงสิริภา บุญช่วย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๐๙

เด็กชายเสกษุภสิทธิ

์

จงพึงวุฒิพร

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงอรจิรา ธีราพจน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๑๑

เด็กชายอัครวุฒิ บูชา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ หอมศิริ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๑๓

เด็กชายกรรณธร ปวิเศษ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๑๔

เด็กชายกฤษกร เลียมโคกสูง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๑๕

เด็กชายกองพัน เตียนสิงห์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงกัญญา คูมาร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อยู่ใบสี ๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๑๘

นายกันตพงศ์ ดวงสิงห์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงกันยาพร นิยมนันทพร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๒๐

เด็กหญิงกัลยา สุวรรณบล
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๒๑

เด็กชายกำเนิดโชค มูลกาวิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๒๒

เด็กชายกิตติภูมิ อินทราเวช ๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๒๓

เด็กชายกิตติมนูญ กิตติภาเกษมสันต์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีหาโท
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงเกตน์ศิริ เลิศเวียง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๒๖

เด็กชายเขมนันต์ พิรา ๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๒๗

เด็กชายคณาธิป ประยูรวงษ์ ๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๒๘

เด็กชายคุณานนตต์ กัณฑ์หา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๒๙

เด็กหญิงจณิสตา สุขสาธุ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๓๐ เด็กหญิงจรรยวรรณธฐ์

บุญสมพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงจิดาภา สายจันทร์ ๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๓๒

เด็กชายจิรภัทร วงษ์ครุฑ ๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๓๓

เด็กชายจิระเดช วงค์เดช
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงจิรัชญา โมถาวร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงจิรัชญา ละอองบัว
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงจิรัชยา น้อยชิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๓๗

เด็กชายจิรายุทธ โหมดเทศ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๓๘

เด็กชายจีระพัชร กัดเกือ

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ชืนแสง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๔๐
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์

ชืนแย้ม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
แซ่ฮ้อ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๔๒

เด็กชายเจษฎา ทองผิว
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๔๓

เด็กชายฉัตรชัย กิงสอน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงฉันทพิชญา
ตองติดรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๔๕

เด็กหญิงชญาทิพย์ ฐามณี ๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๔๖

เด็กชายชญานนท์ คล้ายแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงชญานิศ กรรณสูต ๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๔๘

เด็กชายชนัญชน จันทะคุณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงชนัญชิดา พูลเขตกิจ
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๕๐

เด็กหญิงชนิตา นิจภากรกุล
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงชยาอร เอียมยอด

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๕๒

เด็กชายชโยดม ศิริสุวรรณ
๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๕๓

เด็กหญิงชลธิชา ประสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงชลธิชา สรงประเสริฐ
๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงชลลดา มณีนาค ๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงชลากร ใสสอาด ๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๕๗

เด็กชายชวกร เพ็ชร์วงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงชวัลนุช ธูปชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๕๙

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ธูปชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงชัญญา สิริพุทธวณิชย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๖๑

เด็กชายชาณสิทธ เจริญภูวดล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๖๒

เด็กชายชินพัฒน์ แก้ววิบูลย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๖๓

เด็กชายเชียวชาญ

่

เปลียนกสันต์

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๖๔

เด็กชายญาณวรุตม์ จุลเสวก
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๖๕

เด็กชายฐิติกร วัฒนภราดร ๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทร์เยียม

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ สีงาม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงฐิติพร ทัศน์สูงเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงฐิติวรดา เวชกิจ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๗๐

เด็กหญิงณปภา คุ้มทรัพย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงณภัทร สาสุนันท์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๗๒

เด็กชายณวรรษ ถินทัศน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๗๓
เด็กหญิงณัชชาอัญญ์

กีรตินรเศรษฐ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๗๔
เด็กชายณัฏฐ์ธนกฤต

ฉายสุริยะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๗๕

เด็กชายณัฏฐพงศ์ ศรีธนะธำรงรัฐ ๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๗๖

เด็กหญิงณัฐชญาดา ไชยบัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ราชภักดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ประทุมไข
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๗๙

เด็กหญิงณัฐพร ใจภักดี ๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงณัฐพร สมพงษ์ ๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๘๑

เด็กหญิงณัฐพร เหรียญรุ่งโรจน์ ๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๘๒

เด็กชายณัฐพล แสงสว่าง ๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๘๓

เด็กชายณัฐภัทร เปลียนสายสืบ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๘๔

เด็กชายณัฐวรรธน์ โพธิหล้า
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สายแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมชัย

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๘๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

งามระเบียบ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๘๘

เด็กชายตติวัฒน์ สีจาง ๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๘๙

เด็กชายต้นเดือน สวัสดี ๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๙๐

เด็กชายตะวัน นามวงษา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๙๑

เด็กชายทรงภพ สุดสัตย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๙๒

เด็กหญิงทิพธิดา อินทสมบัติ ๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๙๓

เด็กชายทีฆายุ ยกทวน ๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๙๔

เด็กชายธนกร แสงทรัพย์ ๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๙๕

เด็กชายธนเกียรติ ยินดีหา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๙๖

เด็กชายธนดล ภูเบ้าทอง ๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๙๗

เด็กชายธนภัทร บุณยะกลัมพ
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๙๘

เด็กชายธนภัทร รักเสงียม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๖๙๙

เด็กชายธนเสฏฐ์ ธนฤทธิมโนมัย ๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๐๐

เด็กชายธนกร รักษ์พงษ์ ๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๐๑

เด็กชายธนาธิป เขือนวิชัย

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๐๒

เด็กชายธราดล แก้วใส ๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๐๓

เด็กชายธราเทพ ปญญากอง ๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๐๔

เด็กชายธวัชชัย กองแก้วกาเหรียญ ๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๐๕

เด็กชายธัชพล เทียนศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๐๖

เด็กหญิงธัญนารา ห่วงจริง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงธาริกา กองหนู ๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ท้วมไทย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๐๙

เด็กชายธีรดนย์ จันพอน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๑๐

เด็กชายนพกร กิจนิยม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๑๑

เด็กชายนพกฤต อินทร์สุวรรณ ๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๑๒

เด็กหญิงนพวรรณ วัฒนจินดา ๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๑๓
เด็กหญิงนภารัตน์สิริ

คนกำลัง ๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๑๔

เด็กชายนฤชา บรรดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ เจนพนัส ๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๑๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ พงษ์ปาน
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงนัทชา ยิมเสมียน

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๑๘

เด็กชายนัธทวัฒน์ จันทร์เทศ ๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ควรอักษร
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๒๐

เด็กหญิงปฏิณญา ประทับศร
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๒๑

เด็กหญิงปนัสยา ยาวะโนภาส
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๒๒

เด็กชายปภาวิน วันดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๒๓

เด็กชายปฤณปกรณ์ เถือนเมือง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงปาริสสรา แสงแสน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงปยธิดา บุญเขียว
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ชอบธรรม ๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๒๗

เด็กหญิงปุณจริฑกา ทองทิพย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๒๘

เด็กหญิงพนิตพร พุทธศักดิโสภณ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงพนิตพร มงคลนุกูล ๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงพัชริวิอร จันทร์สมโภชทวี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๓๑

เด็กหญิงพิมชนก ศิริชัย ๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๓๒

เด็กหญิงพิมญาดา คิวยม

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ปลืมประสงค์

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๓๔

เด็กหญิงแพรทิพย์ แซ่เอียว

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงรวิสรา อินทรรัศมี
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ คำจุมพล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๓๗

เด็กชายรัฐวุฒิ โย้จัตุรัส
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงรันดร์สิตา มุระกะ ๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงลภัสรดา เกษรบัว
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๔๐

เด็กหญิงลลิตา เหลือทรัพย์ ๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๔๑

เด็กหญิงลักขณา ศรีเทพ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๔๒

เด็กชายเลิศฤทธิ

์

อยู่สมบูรณ์ ๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงวทนพร เหล่าเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๔๔

เด็กชายวรนน รัตนสุวรรณ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๔๕

เด็กหญิงวราพร ไวภารา ๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๔๖

เด็กหญิงวราภรณ์ จิตสุภา ๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงวริศรา สุขอินทร์ ๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๔๘

เด็กชายวิษณุ บุญกัน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๔๙

เด็กหญิงวีรนุช เฮงประเสริฐ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๕๐

เด็กชายศรัณยู ประคำทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๕๑

เด็กหญิงศิรประภา แก้วทองสกุล
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๕๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ว่านเครือ
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงศิริณัชชา ศึกษาชาติ ๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๕๔

เด็กหญิงศิรินภา ยิมด้วง

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงศุภาพิชย์ โยธาแก้ว ๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงสุธาวี แก้วเฉลิม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงสุธาสินี บุญทวีกุลสวัสดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงสุนิษา หลิมสกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา หงษ์แก้ว ๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงสุวิชาดา บริสุทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๖๑

เด็กชายอชิระ ลิมศิริโพธิทอง

้ ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงอภัสนันท์ มัตตะมงคลวัฒน์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ เนียมศรี ๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงอรพินท์ เอมสมุท
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงอริษา คงอินทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงเอกัตตา หล่าอุดม ๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วัดพืชอุดม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๖๗

นายชัชวาล บุญคง
๒๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๖๘

นายปฏิภาณ หอมกระทุ่ม ๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๖๙

นายปองพล บูรณะ ๑๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๗๐

นายปุณยวีร์ บุญโฉม ๐๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๗๑

นายมนตรี แก้วสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๗๒

นายศุภกานต์ จันทร์จรูญ ๐๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๗๓

นายเสกสรร คันธะมาลย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๗๔

นายอุดมโชค พิลาเกิด
๒๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๗๕

นายไอกิ โอคิตะ ๐๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๗๖

นางสาวจรัสศรี กิจจารักษ์ ๒๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๗๗

นางสาวชลธิชา กาญจนาธรรมรัฐ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๗๘

นายณัฐพงค์ เกตุสุวรรณ ๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๗๙

นางสาวธนัชพร อิมบุญ

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๘๐

นางสาวปราภรณ์ ดวงชานนท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๘๑

นายสิทธิศักดิ

์

สกุลรัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๘๒

นายอัครพนธ์ โตทัพ ๐๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๘๓

นางสาวไอรวรรณ สิงหลสาย ๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๘๔

นายกิตติพร เจนขบวน
๑๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๘๕

นายกิตติภัชณ ทองมัน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๘๖

นายจักรกฤษณ์ ก้อนเงิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๘๗

นางสาวจันทร์วลัย อินทร์ประเสริฐ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๘๘

นางสาวจิณณา เกตุสุวรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๘๙

นายจิระวัฒน์ บุญอาจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๙๐

นายจุลจักร์ รัตนประสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๙๑

นายเจษฏา แซ่ลี

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๙๒

นายชวลิต สกุลนา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๙๓

นายชิตตะวัน เสือสูงเนิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๙๔

นายเชิดศักดิ

์

เข็มนาค
๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๙๕

นายณัฐธัญ ธีราทรง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๙๖

นางสาวดวงกมล สมประสงค์
๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๙๗

นางสาวดุจเดือน ศรีตะวัน
๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๙๘

นางสาวณัฐภัสสร ทองสุก
๒๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๗๙๙

นางสาวใบแก้ว สุทาใจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๐๐

นางสาวปยฉัตร คุ้มแก้ว ๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๐๑

นางสาวปยรักษ์ เตชะประเสริฐกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๐๒

นายภูมิปกร น้อยช่างคิด
๒๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๐๓

นายภูวเนศ รามณี
๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๐๔

นายมานะ คำอินทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๐๕

นายเรืองรัตน์ ทรงเอียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๐๖

นางสาวศรุตยา ศิริวงษ์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๐๗

นายสรรเพชญ เอือศิลป

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๐๘

นางสาวหนึงฤทัย

่

คงอารมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๐๙

เด็กชายกิตตินันท์ ชะรากลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๑๐

เด็กชายฐปนัท จะกระนอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงณัฐชารัตน์ จันทร์พรม
๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๑๒

เด็กชายธนโชติ บุญเถือน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๑๓

เด็กชายนัฐวุฒิ ภู่พูลเพียร ๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๑๔

เด็กชายยศพัฒน์ ฮวบเอียม

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๑๕

เด็กชายรามิล มูลสระดู่
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๑๖

เด็กชายอภิชา โพธิทัง

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๑๗

เด็กชายอมรรัฐ ทรงวิเชียร ๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงกุลภัสสรณ์ ไชยรวีวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๑๙

เด็กชายณัฐภัทร วิลัยรัตน์
๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๒๐

นายธนวัฒน์ ธารประกายแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๒๑

เด็กชายธีรภัทร์ คำสิงห์ชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงนำฝน นวมบางขวัญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๒๓

เด็กหญิงนิลนรา ด้วงนิล
๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๒๔

เด็กชายปวริศ ศรีมุกดา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๒๕

เด็กชายปารเมศ วิเชียรวรรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงปาริชาติ โพธิเสน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๒๗

เด็กชายพงศสุวรรณ ทาขาว
๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๒๘

เด็กชายพรหมมา สุริเดช
๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๒๙
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

มูลเงิน ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา กระจาดเงิน ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๓๑

เด็กชายภควัต ขำพะเนาว์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๓๒

เด็กชายภานุวัฒน์ อินชิต ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๓๓

เด็กหญิงภูรัชญา ภูครองจิตร
๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๓๔

เด็กชายรพีพัฒน์ ยวงโปงแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๓๕

เด็กหญิงรสา เอมสมบุญ ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๓๖

เด็กชายรัชตะ จูงพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงวรนุช แก้วเนตร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๓๘

เด็กชายวัชรพงค์ สมจิตร์ ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๓๙

เด็กหญิงวัฒนาภรณ์
แก้วทองสกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๔๐

เด็กชายวีรภัทร ลันทองพูน ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๔๑

เด็กชายสุวรุณ อุดมสุประเสริฐ ๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๔๒

เด็กชายอธิษฐ์ บุญพาพิทักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงอลิสา ศรีจันทร์ ๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๔๔

เด็กชายอิทธิพัทธ์ โพล้งซิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๔๕

เด็กหญิงอินทิรา อิศร ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๔๖

เด็กหญิงกฤติยาณี แซ่อึง

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงกัญญวรา สวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ภูนางาม ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๔๙

เด็กชายกิตติคุณ รามศิริ
๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๕๐
เด็กชายแก้ววัลพจน์ นามกร

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงจันทร์ธิดา ผุยเต้า
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๕๒

เด็กชายจิรโรตม์ กลำเจริญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๕๓

เด็กชายจิรายุ โสภา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงชญานิศ แสนแอ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงชนกนาถ บุญเต็ม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๕๖

เด็กชายชนกันต์ ชวนชิด ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๕๗

เด็กชายชวกร กรเกตุมหาชัย ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๕๘

เด็กชายชัยณรงค์ คลองกระโทก ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๕๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ปาปะกา ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๖๐

เด็กชายซันนี

่

เนียมทับทิม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๖๑

เด็กชายณฐพล น้อยแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงณดี น้อยวิลัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๖๓

เด็กชายณรงค์พันธ์ สันรัมย์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๖๔

เด็กชายณัฐชัย ชินสี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๖๕
เด็กชายต้นตระการณ์

ประจันทะศรี
๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๖๖

เด็กชายธนาธิป สุขทอง ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงธาราทิพย์ คิม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงนภาพร อรุณแจ้ง ๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงนริตรา ศรีกัลลา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๗๐

เด็กชายนริศ มณีนิล ๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๗๑

เด็กชายนฤเบส คำยนต์ ๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๗๒

เด็กชายนันทวัฒน์ เบิกบาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๗๓

เด็กชายนิฐิวัฒน์ สุดสวาท ๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๗๔

เด็กชายปภังกร ชมภูรัตน์
๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๗๕

เด็กชายประภัสสร์ ประภูชะเนย์ ๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงปาณิศา แก้ววิเชียร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๗๗

เด็กชายปานละวัตร์ สร้อยมาลัย ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๗๘

เด็กหญิงปุณณิสา พรมกุล ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงพนิดา เลิศลายต่วน ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๘๐

เด็กหญิงพรกนก บุญไชยแสน
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๘๑

เด็กชายพฤทธ์ เบาเนิด
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อ่วมเสน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ตังมัน

้ ่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๘๔

เด็กชายภาณุพงศ์ พยุงวงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๘๕

เด็กชายภูวเดช แก้วชาติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ คติพุทธ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๘๗

เด็กชายมอธ จันตลางศรี
๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๘๘

เด็กชายรัชตกร ทิพย์มาตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๘๙

เด็กหญิงรัตนกร พันธ์ดารา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๙๐

เด็กชายฤทธิกร ชัยคีรี ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๙๑

เด็กชายวชิรวิทย์ หนูขาว
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงวรรวิสา ธรรมกัณยา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๙๓

เด็กชายวรวิทย์ กระจ่าง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๙๔

เด็กชายวรากร ธุระกิจ
๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๙๕

เด็กชายวัชรพงษ์ จัดนอก ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงวิกกี ธนมน

้

เนียมทับทิม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๙๗

เด็กหญิงวิภาดา เดือนเด่น
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๙๘

เด็กชายเวสภู บุญชู
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๘๙๙

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญไทย
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๐๐

เด็กชายศุภากร เก่าบริบูรณ์
๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๐๑

เด็กชายสรศักดิ

์

ไตรจักร ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๐๒

เด็กหญิงสวรส มีแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๐๓

เด็กหญิงสุนิฌา เนตรอัคคี ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงสุวิตรา ตังมัน

้ ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๖๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๐๕
เด็กหญิงอัจฉริยาภา

หาญชนะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๐๖

เด็กหญิงอันนา พรหโมบล
๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๐๗

เด็กชายอานนท์ สาสาย ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
วัดโสภณาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๐๘

นางสาวกัณฑิมา น้อยทรงค์ ๐๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๐๙

นางสาวชนากานต์ พานิชวัฒน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๑๐

นายชาณุวัตร ไพศาลเจริญงาม
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๑๑

นายโชติวัฒน์ กิงรุ้งเพชร์

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๑๒

นางสาวฐิตวันต์ ต่ายฝอย
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๑๓

นายณัฐกิตติ

์

ชัยวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๑๔

นางสาวณิชารัศมิ

์

สิริบุญสิริ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๑๕

นางสาวธณัฐา บุญจารุทัศน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๑๖

นายธนพัฒน์ ทวีพิมลสัจจะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๑๗

นายนพรัตน์ มาลา ๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๑๘

นายนรภัทร ศรีพุ่มบาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๑๙

นางสาวนำเพชร รักธรรม ๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๒๐

นายปรเมศวร์ ศรีบวรปราชญ์ ๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๒๑

นางสาวปญจพร บัวดอก ๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๒๒

นายปญจพล การค้า
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๒๓

นางสาวปญญมน ภัทรภวกิจกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๒๔

นายพงศ์ไพบูลย์ แก้วพวงดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๒๕
นางสาวพิมพ์ตานนท์

ธรรมสร ๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๒๖

นายภูมินทร์ สุวรรณสิงห์ ๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๒๗

นางสาวมนัสชนก นิลมาลา ๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๒๘

นางสาวรัตน์รดา อยู่ยืน ๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๒๙

นายวรวิช ชาญพิทยานุกูลกิจ ๒๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๓๐

นางสาววราปภา นาทวรกานต์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๓๑

นางสาววิสสุตรา ศรีสอาด
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๓๒
นางสาวอรรจน์ชญาณ์

ทวิมังสะภูมิ ๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงอรณิชา ศิริวัฒนกุล ๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๓๔

เด็กชายรัชพล รัตนกิตยากุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๓๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสนศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๓๖

เด็กชายอธิวัฒน์ ไวว่อง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงกมลพรรณ พึงพันธ์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๓๘

เด็กชายกิตติพงศ์ โลหะเวช
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๓๙

เด็กชายกิตติภพ ลักขณาศิริกุล ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๔๐

เด็กหญิงขวัญข้าว แรงมาก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๔๑

เด็กชายจอมทัพ จันทะผอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๔๒
เด็กหญิงจุฑากาญจน์

หวานเย็น ๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๔๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กีดคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๔๔

เด็กชายณภัทร แย้มนวล ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๔๕

เด็กชายณรงศักดิ

์

เฉยแหวน ๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๔๖

เด็กชายณัชพล ศิริบุรี ๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๔๗

เด็กชายณัฐพฤทธิ

์

ดาวสะอาด ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๔๘

เด็กชายดนุเดช พรรณพลีวรรณ ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๔๙ เด็กหญิงดวงกมลวรรณ

กลินอุบล

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๕๐

เด็กชายธนกร น้อยเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๕๑

เด็กชายธนบดี วชิราชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงธัญปภัทร นิมนวล

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงธัญวีร์ บุ่งอ้อม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๕๔

เด็กชายธีรภัทร คลังเย็น
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงนรนิตย์ ศลินศิริ
๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๕๖

เด็กชายนรวิชญ์ หวังสิทธิเดช
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๕๗

เด็กหญิงนันท์นภัส เปรืองปราช

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๕๘

เด็กชายปกรณ์ รจนากร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๕๙

เด็กชายปณชัย ทองศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๖๐

เด็กชายปรมินทร์ เถาว์คูณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๖๑

เด็กชายปรุฬห์ภัค กุศโร
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๖๒

เด็กชายปุณณัตถ์ เปรมพงษ์สวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๖๓

เด็กชายพัฒนพงษ์ ยิงเจริญ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงมณฑิตา เขียวรอด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๖๕

เด็กหญิงมินตรา กมลเวช
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๖๖

เด็กชายยศพล โสภณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๖๗

เด็กชายรัชกฤต แสนพวง ๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๖๘

เด็กชายรัฐนันท์ ตีรทรานนท์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๖๙

เด็กชายวชิรศักดิ

์

พันธุ์ปญญา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๗๐

เด็กชายวิชยุทธ สุขเสนา ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๗๑

เด็กชายศรัณยพัชร์ ยิมชัยประเสริฐ

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๗๒

เด็กชายศิรศักดิ

์

ศรแก้ว
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๗๓

เด็กชายศุภกร ซู
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๗๔

เด็กชายสมพงษ์ กิงบัวหลวง

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๗๕

เด็กชายสิปปนนท์ พูลทวี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงอภิญญา คำสุวรรณ์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๗๗

เด็กชายอิทธิพัทน์ บุประเสริฐ ๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงกนกพิชญ์ จันทะเวทย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงกรกนก สุขทวีไพบูลย์ ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๘๐

เด็กชายกฤตเมธ ศิริเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๘๑

เด็กชายกฤตยชญ์ งอสอน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงกวิดา ธนิตย์จินดา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๘๓

เด็กชายกวินภพ ถนอมสวย
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงกวินันท์ ตัญตระกูล ๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงกัญญพัชร สุริยวงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๘๖

เด็กชายกันตนพ กลินหอม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๘๗
เด็กหญิงกาญจนารัตน์

บุตรเนียม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๘๘
เด็กหญิงกานดารัตน์

สุขประสงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๘๙

เด็กหญิงการต์พิชชา
งามขำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๙๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ จิรรัตน์พิทักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๙๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีภิรมย์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงกุลยา สังขพิทักษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๙๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย เทพลิบ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๙๔

เด็กหญิงเขมจิรา เหลืองพุทธรัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๙๕

เด็กชายคณธร หมูสีโทน ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๙๖

เด็กชายคุณานนต์ ประเสริฐยิง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๙๗

เด็กชายเครืองต้น

่

อนันตาเอือสิริน

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๙๘

เด็กชายเคอะเหลียง อ่อง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๕๙๙๙

เด็กชายจตุรงค์ วงษ์ดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๐๐

เด็กหญิงจารดา พุ่มพวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๐๑

เด็กชายจิระศักดิ

์

มาทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๐๒

เด็กหญิงจิรัชญา ขยันดี ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๐๓

เด็กชายจิรัฏฐ์ ธรรมปรีชาไว
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๐๔

เด็กชายจิรัฏฐ์ รัศมีอาภาพร
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๐๕

เด็กชายจิรายุ ธิพันธ์ ๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๐๖

เด็กหญิงชญาดา ไกรศรธนะกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๐๗
เด็กหญิงชญาน์นันท์

นิธิวรกิตติกุล

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๐๘
เด็กหญิงชญาน์นันท์

รักสวัสดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงชณันชิตา กุลชาติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงชนัญธิดา พึงแสง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๑๑

เด็กหญิงชนากานต์ นุษภัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๑๒

เด็กชายชนาธิป ไชยคาม ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๑๓

เด็กชายชลธร หรังศิริ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๑๔

เด็กชายชลธี อุตมา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๑๕

เด็กชายชลนฤทธิ

์

คำบาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๑๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ฉิมประจง ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พานทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไวทยกุล
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๑๙

เด็กชายฑิตานนท์ เอียมพลอยศรี

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงณฐอร กวินรีกุล ๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๒๑

เด็กชายณภัทร สุขะตุงคะ
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๒๒

เด็กชายณัฎฐ์ธนัน จิตนพฤทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พิมพานุกูล ๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงณัฏฐ์ภรณ์ พันธ์หว้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงณัฐกฤตา จิวศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๒๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ หรังชะเอม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา โคตรสา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๒๘

เด็กหญิงณัฐธภา ยงศิลปวิริยะกุล ๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชูแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๓๐

เด็กชายณัฐนนท์ พรประเสริฐ ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงณัฐรินทร์ ดิลกเรืองพงศ์ ๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๓๒

เด็กชายณัฐวรรธน์ ธีรเลิศพาณิช ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงณัรถตฌา จันทร์อุดม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๓๔

เด็กหญิงเณธิตา ไทยสุวรรณ
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๓๕

เด็กหญิงดวงพร วงษ์สุวรรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๓๖
เด็กชายดามพ์ภัสกร

โพธิสม

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๓๗

เด็กชายดุลยวิทย์ วิทยาระวิ
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงทิพปภา ดวงบุผา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงทิพพรัตน์ ม่วงเล็ก ๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงทิพยาภา คงแก้ว
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๔๑

เด็กชายธนกร ปญโย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ จำปาทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงธาราวรรณ จันทร์สมัคร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๔๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ บรรเทากุล
๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงนนทพร ปติสินชูชัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๔๖

เด็กชายนนทพัทธ์ แสงเงิน ๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๔๗

เด็กชายนราภัทร์ ดีรอด
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๔๘

เด็กชายนราวิชญ์ พันธุ์เพ็ง ๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๔๙

เด็กชายนวพรรษ โดลน ๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงนัฐวรรณ จันทร์กระจ่าง ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๕๑

เด็กหญิงนันท์ชพร มูลสาร ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงนันท์นภัส พิมพ์ภักดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงนารีภักดิ

์

หนองหาร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๕๔

เด็กหญิงนิชากร นรารักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๕๕

เด็กหญิงนิสิตา สายบุญมี
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๕๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองแก้ว
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงบุณณดา ซือสัตย์

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๕๘ เด็กชายปฏิพัทธนศักดิ

์

บุญอ่อน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๕๙

เด็กชายปภพ สุรีชัยรัตนกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๖๐

เด็กหญิงปภัสวรรณ ดวงสีจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๖๑

เด็กชายปรเมศวร์ จันทพันธ์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๖๒

เด็กหญิงปรวีร์ เมืองราช
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๖๓ เด็กหญิงประภาพรรณ

ปกสังคะเนย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงปริชญา ทองชุบ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๖๕
เด็กหญิงปริญยากรณ์

ภัณชิลา ๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๖๖

เด็กชายปรีติ อยู่เกิด
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๖๗

เด็กหญิงปรียาภัทร พาชัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงปลายฟา พงษ์ศรีหดุลชัย ๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงปวริศา แก้วหิรัญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงปวริศา มันสน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๗๑

เด็กหญิงปณฑิตา พระเทพ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๗๒

เด็กชายปณณวัฒน์ ไกรยะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๗๓

เด็กชายปาณัสม์ เกียรติโชคชัยกุล ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๗๔

เด็กหญิงปาณิสรา ชืนเจริญ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๗๕

เด็กชายปารย อนันตการณ์ชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๗๖

เด็กชายปาราเมศ พุฒิชัยวานิชกิจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๗๗

เด็กชายปยชล ระเบียบดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๗๘

เด็กหญิงปยธิดา ประทุมพวง ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงปยาพัชร ฉัตรทิวาพร
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงปุญญิศา ประดิษฐ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๘๑

เด็กชายปุณณัตถ์ โพธิปติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงปุณยนุช ขุนทอง ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงปุณยนุช สุทธิพรสมบัติ
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๘๔

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

สมบัติหา ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงพรชนก นรอินทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงพรธีรา บุขุนทด
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ ทองฉิม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๘๘
เด็กชายพรหมเมศวร์

อ่อนเรือ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๘๙

เด็กชายพฤฒิพงศ์ โชคธนอนันต์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๙๐

เด็กชายพลภัทร สุภัททธรรม ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๙๑

เด็กชายพลวัฒน์ สหายรักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๙๒

เด็กชายพลศรุต เกียรติมนตรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงพลอยชมภู กุลสาบาล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๙๔

เด็กชายพลาย พลสารัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๙๕

เด็กชายพศวัตริ

์

อัศวพลโยธินกุล ๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๙๖

เด็กหญิงพัชรพร สวัสดิจีน

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๙๗

เด็กชายพัชรพล ศรีประเสริฐ
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงพัชรีวรรณ กลินศร

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๐๙๙

เด็กชายพัทธดนย์ ธรรมสรางกูร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โพธิชนะพันธุ์

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงพิชชาภา สืบฤกษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงพิชญฎา องค์มนตรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๐๓

เด็กหญิงพิชญธิดา เนืองสาย

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๐๔

เด็กชายพีรภาส เพียงตา
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๐๕

เด็กชายพีรวัส โพธิสัตย์ ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๐๖

เด็กชายพีระแพทย์ พุทธเส็ง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๐๗

เด็กหญิงเพลงพร มีสอาด
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงเพียงดาว สีดำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงภณิตา สิงห์สกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงภัคจิรา ศิริแสน
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงภัคจิรา สุขสุภาพ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๑๒

เด็กชายภัคพล ใยสุข ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงภัทธีรา ประทุมทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๑๔

เด็กชายภัทรดนัย ทองศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๑๕
เด็กหญิงภัทรธาราพร

ศักดิแก้ว

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๑๖

เด็กชายภัทรพล ฉสกุลปญโญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๑๗

เด็กชายภัทรภณ สุขจิตจินดา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ หาญเกียรติกล้า
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงภัทรวดี ฟูแสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ นิลกำแหง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๒๑

เด็กชายภาณุพงศ์ เปง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสุพรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๒๓

เด็กชายภูขวัญฟา ซัว ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๒๔

เด็กชายภูดิท คงรัศมี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๒๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ นรเศรษฐ์ปญญา ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงมณีจันทร์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ กัลมาพิจิตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๒๘

เด็กชายยุทธภูมิ ใส่ส่อง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงโยสิตา แซ่เหยา ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๓๐

เด็กชายรชต แช่มเพ็ชร์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๓๑

เด็กหญิงรวินท์นิภา โมลิสกุลมงคล ๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๓๒

เด็กชายรัชตะ เหล่ารัตนเรืองชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๓๓

เด็กชายรัชพล มัทราช ๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๓๔

เด็กชายรัฐนันท์ บุญส่ง ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๓๕

เด็กชายรัฐภูมิ บุญพงษ์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ อยู่คง ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงรัตติยา หมีคำ ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๓๘

เด็กชายรัตนชัย ทองโพธิแก้ว

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงรีนา เชน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงรุ่งไพลิน พุมมาทอง ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๔๑

เด็กชายวงศภัทร นันทาภรณ์ศักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๔๒

เด็กชายวชิรวิทย์ มานะนาวิกผล
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๔๓
เด็กหญิงวนันตราพัทธ์

บวรดิฐธำรงกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๔๔

เด็กชายวรปรัชญ์ ศรีรัตนานนท์
๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๔๕

เด็กชายวรพัฒน์ เย็นร่มไทร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๔๖

เด็กชายวรภพ มหาพล ๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๔๗
เด็กหญิงวรัชธรามนท์

บวรดิฐธำรงกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๔๘

เด็กชายวสุ ธนินภูริชญา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๔๙

เด็กชายวสุพล วุฒธนานนท์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๕๐

เด็กชายวัฒนพงศ์ อำทิพย์
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๕๑

เด็กชายวิชยุตม์ สายสุวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๕๒

เด็กชายวิธวินท์ สิงห์จันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๕๓

เด็กหญิงวิยดา วงศ์ละคร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๕๔

เด็กหญิงวิรัลยา คงดัน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๕๕

เด็กชายวีรภัทร คุ้มคอน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงศศิธร สมอ่อน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๕๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองนึก ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๕๘

เด็กชายศิวกร สร้อยเสนาะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๕๙

เด็กชายศิวกร สุขชมทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๖๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีบุษย์ ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๖๑

เด็กหญิงศุภธิดา พาภิรมย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๖๒

เด็กชายสรวิชญ์ นวมโคกสูง ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๖๓

เด็กชายสรัล รัตนศักดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๖๔

เด็กชายสารัช จิตเจริญ ๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงสาริศา ศรีเนตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๖๖

เด็กชายสิทธิโชค ใยบัว ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๖๗

เด็กชายสิรธีร์ เสียงสืบงาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๖๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ชุณห์วิจิตรา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงสิรินทรา กุลฑา ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ เภ้าอาจ
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๗๑

เด็กหญิงสุธาดา ตุ้มลังกา ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงสุนิชา กลันสายสุข

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๗๓

เด็กชายสุปญญา สุนทรศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๗๔

เด็กชายสุภชา ใสสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๗๕

เด็กชายสุภัคพล รุ่งนก
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๗๖

เด็กหญิงสุภาวดี เย็นสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๗๗

เด็กหญิงเสาวรัตน์ ปอมทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงหทัยณัฐ ปาลัครกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๗๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จันพลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงฬยาพร เพ็ญนิเวศน์สุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๘๑

เด็กชายองอาจ วรดิษฐ์วงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๘๒

เด็กชายอดุลวิทย์ พวงระย้า
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๘๓

เด็กชายอนพัทย์ ฝกฝน
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงอภิชา รุจิราพงศ์ ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๘๕

เด็กชายอภินันท์ จันทระ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๘๖

เด็กหญิงอรญา ผ่องศรี ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๘๗

เด็กชายออมสิน ดวงศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๘๘

เด็กชายอัครชัย สล้างสกุล ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๘๙

เด็กชายอัครวินท์ ดีวิจารณ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงอังค์วรา จตุรยุค
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงอัญชสา หรดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๙๒
เด็กหญิงอาทิตยาพร

หริรักษ์หรรษา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงอารียา พิมพา ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๙๔

เด็กชายอาษิรพจน์ สุขศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๙๕

เด็กชายเอกภพ วิกิจไพศาล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๙๖

เด็กชายเอืออังกูร

้

ชูศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายปญญารังสิต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๙๗

เด็กชายกวิน ขันติโก ๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๙๘

เด็กชายชัชพงศ์ กองสัมฤทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๑๙๙

เด็กชายฐิติพงษ์ ช่างประดิษฐ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ส้มจีน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๐๑

เด็กชายธนบัตร พรชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๐๒

เด็กหญิงภัทรภร พิบูลศิลป
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๐๓

เด็กชายมินธาดา เจียมสันต์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๐๔

นางสาวรินรดา ศรีบุญวงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๐๕

นายรุ่งโรจน์ สิงห์ทอง ๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๐๖

เด็กชายสิทธิชัย สำราญจิตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๐๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ไวยดารี ๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๐๘

เด็กชายอนุชา องอาจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๐๙

เด็กชายอภิเชษฐ คงมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๑๐

เด็กชายอภิรัฐ ม่วงคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๑๑

เด็กหญิงอาพัสรา นำเต้าทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๑๒

เด็กชายกฤษณะ โพธิโกฏิ
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๑๓

เด็กชายกิตติทัต ฤทธิเรืองศักดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๑๔

เด็กชายกิตติรัตน์ วันโพธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๑๕

เด็กชายจตุรงค์ อุทา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๑๖

เด็กชายจักรกฤช งามละมัย ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๑๗

เด็กชายจิณณวัตร สาริยา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงชนัญชิตา วงษ์สาลี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๑๙

เด็กชายชยากร สมศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๒๐

เด็กชายชยางกูร สมศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ทวยมีฤทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๒๒

เด็กชายธนพล สังสอาด
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ ยิมพังเทียม

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๒๔

เด็กชายธรรศภณ บุญแก่น
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๒๕

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ประจะนัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๒๖

เด็กชายธีรพงษ์ อุ่นศิริ ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๒๗

เด็กชายธีรวุฒิ ขวัญเอียม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๒๘

เด็กชายนันทกร ทูลขุนทด
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงนำฟา พิลา ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๓๐

เด็กชายปฏิพัฒ ก้อนฝาย ๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๓๑

เด็กชายปรินทร ชินวงค์
๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๓๒

เด็กชายพัชรพล วงค์แก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทร์ทร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงภัทรวดี ชุมพลวงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปานนาค
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงรุ่งรุจี คำพิทักษ์ ๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงสายธาร มะโนเย็น ๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงสุพรรษา วิมล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงสุมันตา ภูถนอม ๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๔๐

เด็กชายสุริยา ประจงมูล
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงสุวรรณา แอนรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๔๒

เด็กชายอนุชา คำมุงคุณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๔๓

เด็กชายอนุชา ภูเหล่าแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงอัจฉราพร พิศสะอาด
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงอารียา จิตต์ขำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๔๖

เด็กชายเอกอนัน จิตรซือ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๔๗

เด็กชายกษิดิศ บัวดก
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๔๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วทองรักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงจิรัชญา เขียวดวงดี ๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๕๐

เด็กชายชนินทร์ สุรินทร์ต๊ะ
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงชลลดา ขำมะณี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๕๒

เด็กชายชัยยุทธ เทียมแสง ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๕๓

เด็กชายณัฐภัทร นาแพง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เขือนนันท์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๗๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๕๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

โคตมะณี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๕๖

เด็กชายทักษ์ดนัย เยหน่อ ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๕๗

เด็กชายทิวากร ไชยมงคล ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๕๘

เด็กชายธงชัย ตระการจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๕๙

เด็กชายธนภัทร ยาทองทิพย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๖๐

เด็กชายธนวินท์ โทนพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงธนัชชา พรมจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงธัญชนก เรือนศรี
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงธัญญา ดีมงคล
๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๖๔

เด็กชายธีรภัทร์ เอียดคำสวน
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๖๕

เด็กชายนภนันท์ ทวีการไถ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๖๖

เด็กชายนราธร สุนทรกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงนิตยา โต๊ะงาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๖๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ ชอบไท
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงปนัดดา บัวทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๗๐

เด็กชายปราชญ์ ยอมเจริญ ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๗๑

เด็กชายปานระพี อินทรเสวก
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงผกา เจริญศิลป ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๗๓ เด็กหญิงพลอยพรพรรณ

ดีตา ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๗๔
เด็กหญิงพลอยพรรณ

พลิษฐานนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงพิยดา คงกะพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงเพชรา การสาลี ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๗๗

เด็กชายภัควัฒน์ พุ่มพวง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ม่วงศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๗๙

เด็กชายภูพิพัฒน์ คางดวง
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๘๐

เด็กชายภูวดล แช่มช้าง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๘๑

เด็กหญิงมณทิยา เครือวงษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๘๒

เด็กหญิงเมฆขลา จันทร์ทอง ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๘๓

เด็กหญิงเมธกานต์ ห่วงทอง ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงเมยาวี มุกดอกไม้
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงรวิษฏา บุตตะธรรม ๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ จิตต์ขำ ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เกิดฤทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๘๘

เด็กหญิงรืนฤดี

่

วงศ์บุญรอด
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๘๙

เด็กชายวันฉัตร สุดตา ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๙๐

เด็กชายวันชนะ สุดตา ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๙๑

เด็กหญิงวันวิสา พึงตนกลาง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ ฟองอ่อน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๙๓

เด็กหญิงวาสนา จงเฟองปริญญา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๙๔

เด็กชายวุฒิชัย ตุ่มนาค ๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๙๕

เด็กชายศรัณยู โทนพันธ์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๙๖

เด็กหญิงศิลาณี รังสิยานนท์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๙๗

เด็กชายสรัล สำรวมจิต ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ พูนเกิด ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๒๙๙

เด็กหญิงสุดาวัลย์ เหมือนต้นศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๐๐

เด็กชายอติชาติ สีหะวงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๐๑

เด็กชายอนุรัต สิงห์ทาศร ๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๐๒

เด็กชายอนุวัฒน์ เหมือนงิว

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๐๓

เด็กชายอภิชัย สมดี
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๐๔

เด็กชายอรรถพล ลิมกุล

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๐๕

เด็กชายอัยรัตน์ เรืองโรจน์ ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ วัดแสงสรรค์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงกชกร ศรีเพ็ชร์ ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๐๗

เด็กหญิงกชพร ชัยเพชร
๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๐๘

เด็กหญิงกนกพร ศรีกระทุม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะเนตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงกมลชนก รักบุญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงกมลชนก ลือพอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๑๒

เด็กชายกรรฑาวุธ หงษ์คำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๑๓

เด็กชายกรวิชญ์ จันทร์ทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงกฤตยา บัวคำ ๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๑๕

เด็กชายกฤษกร เกือแก้ว

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๑๖

เด็กชายกฤษฎา ศรีแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๑๗
เด็กชายกฤษฏิกานต์

ธูปจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงกวิสรา สมปรีดา ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๑๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

อ่วมใจอ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๒๐

เด็กชายกษิดิศ เกตุษา
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๒๑

เด็กชายก้องภพ ภูมิดิษฐ์ ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงกังศดาร พึงกัน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงกัญญา อินทรพานิชย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทรประสิทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แนบกิง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๒๖
เด็กชายกัณฑ์ณวัฒน์

จันทร์ประทุม ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๒๗

เด็กชายกันทรากร พันธา
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๒๘

เด็กชายกันทรากร ลมอ่อน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงกาญจนา ศิริอนันต์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๓๐

เด็กชายกิตติธวัช

์

พจน์ประดิษฐ์
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๓๑

เด็กชายกิตติธัช สุวรรณรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงกุลนัดดา สมัครณรงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๓๓
เด็กชายโคกิ เมธวัจน์

ชิบะตะ ๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๓๔

เด็กชายจักรินทร์ ปาละกูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๓๕

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญโต
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๓๖

เด็กชายจารุวัฒน์ จันทร์กระจ่าง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงจิรัชญา นนทมาตย์
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๓๘

เด็กชายจิรายุทธ ลือคำหาญ
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงจิราวรรณ จารุกิตติวงศ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๔๐

เด็กชายจุมพล ดิษวุฒิ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงเจนจิรา เอมตี

๋

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงเจวลิน ปอมลอย
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๔๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ไตรรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๔๔

เด็กชายฉัตรปกรณ์ รุนเจริญ
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๔๕

เด็กชายชนกชนม์ พานบัว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๔๖

เด็กชายชนกันต์ กุญชโร ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงชนมณี ศิริแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๔๘

เด็กชายชนะพล แดงพยัพ ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงชนากานต์ เพ็ญพานิชย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๕๐

เด็กหญิงชลธิชา ผ่องดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๕๑

เด็กหญิงชลธิชา อำนวยเจริญชัย
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงชัญญา โคตุราช ๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๕๓

เด็กชายชัยธวัช ตากลม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๕๔

เด็กชายชัยพิพัฒน์ ขุนทองแก้ว ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๕๕

เด็กชายชาญชนะ คำมุงคุณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๕๖

เด็กชายชิษณุชา ทองประเสริฐ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๕๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ใหม่ธิ ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทะนะวัน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๕๙

เด็กชายชุติพนธ์ แซ่จิว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๖๐

เด็กชายโชคดีมาก บุญโพธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๖๑

เด็กชายไชยภัทร คำแดง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงญาณิศา โคตรปญญา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงญาณิศา มงคลโพธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงเนตรนภา คงวารี ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ ทองโพธิแก้ว

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงบัณฑิตา อรรถโยโค
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงบุญญิตา คุณมี ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๖๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

วานิชยานนท์ ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๖๙

เด็กชายบูรณ์พิภพ สุดศรี
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงเบญจนภา ศรีเเก้วอินทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๗๑

เด็กชายปงศ์ปณต สามิตร ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๗๒

เด็กชายปงศ์ปณต หริตกุล ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงปณิธิ เพ็งบุญ ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงปทิตตา เพกประโคน ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงปทิตตา หินขาว ๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงปนัดดา ร้องหมอดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงปนัดดา ระย้า
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงปนิตา เอมโอด ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๗๙

เด็กชายปรมินทร์ หนูเกตุ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๘๐

เด็กชายประจักษ์ ญาณศิวโมกข์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๘๑

เด็กชายประธาน ยงศรีปญญะฤทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๘๒

เด็กชายปรีชาวุฒิ รู้จิตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ ทองโพธิแก้ว

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๘๔

เด็กชายปญญพนต์ สุขปราณี
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงปณฑิตา พิพิทธภัณฑ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๘๖

เด็กชายปนสุขต์ เพ็ชรผ่อง ๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงปาณิสรา พรหมนทีทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงปาริชาติ แซ่ฉิน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ สารหน้อย
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงปนวดี พันธ์ดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงปยธิดา เพ็ชรธนูศิลป
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๙๒

เด็กหญิงปยะฉัตร แม่จ่อง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๙๓

เด็กชายปุญญวัฒน์ ขันธ์สุวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงปุณณภา ศรีทับทิม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๙๕

เด็กชายพงศกร แก้วแสง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๙๖

เด็กชายพงศธร คำบาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๙๗

เด็กชายพงศธร เดชมา ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๙๘

เด็กชายพงศ์ปณต์ สิงหฬ ๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๓๙๙

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ จอมแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๐๐

เด็กชายพงศา ลีละสุนทเลิศ ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงพรนัชชา เพิมพูล

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๐๒

เด็กหญิงพรรณพร เพ็งศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๐๓

เด็กหญิงพรรณวดี เจริญวงศ์สุทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๐๔

เด็กชายพรรษา ถนอมวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ พุทธเสน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๐๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน

ท้าวทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงพัชรา ศรีจร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เนาวสัยสี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๐๙

เด็กชายพิชชากร บุญสา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พ่วงประสงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงพิณิสา พวงทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ถีระวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงพิมนภา พรหมทอง ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงพิมพกานต์ เส้งพัฒน์
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา วีรชาติพงศ์สุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงพิยาพร กลินเทียน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๑๗

เด็กหญิงพิราลักษณ์ นักธรรม ๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๑๘

เด็กชายพีรวุฒิ เพียลุ้ย ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๑๙

เด็กชายพีระ ผิวทอง
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๒๐

เด็กชายพุฒิธร เกิดก๊ก ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๒๑

เด็กชายเพชรรัตน์ พรหมสถิตย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงไพริน พละศักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๒๓

เด็กชายภัควัฒน์ ชัยชุน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๒๔

เด็กหญิงภัททิรา เงินประกายรัตน์ ๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๒๕

เด็กชายฐาปกรณ์ ทองเมืองหลวง
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงฐิตาพร รุ้งรุ่งเรือง
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๒๗

เด็กชายณฐพล สวนใหญ่
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงณัฐฐา ไชยยะ ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๒๙

เด็กชายณัฐธัญ ทานุชิต
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๓๐

เด็กหญิงณัฐธิดา อยู่เหย้า
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๓๑

เด็กชายณัฐนนท์ เนตรกลิน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ นาถะพินธุ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงณัฐมล ใจคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพเนตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญรัตน์
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เรือนจักร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงณิชานันท์ เเก้วสา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๓๘

เด็กชายธนพล บัวโสม ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๓๙

เด็กชายไตรรัตน์ ขวัญสุข ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๔๐

เด็กชายทรงกลด จักรา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงทองระย้า เกลียวทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๔๒
เด็กหญิงทองไหมไทย

ภานุษี ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๔๓

เด็กชายทีปกร วงษ์ดีอินทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๔๔

เด็กชายเทอดพงศ์ กาจน์กุลพัฒน์ ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๔๕

เด็กชายธนกร แจ้งสนอง ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๔๖

เด็กชายธนนันท์ นิมมานนันท์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ ภูวดลไพศาล
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงธนัชญา เจริญรูป
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงธนัญญา วณิกกิตติคุณ ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๕๐
เด็กหญิงธนัททรงพร

อุปดิษฐ์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๕๑

เด็กชายธนาธิป สมหวังดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงธนิษา ชาศรีราช
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๕๓

เด็กชายธราเทพ แดงพิพัฒน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๕๔

เด็กชายธวัชชัย เพราะยิง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๕๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุริยะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๕๖

เด็กหญิงธัญชนก พนมไพร
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๕๗

เด็กหญิงธัญญรัตน เหมธานี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๕๘

เด็กชายธัญพัฒน์ จันทร์ทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๕๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เทพธัญญะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๖๐

เด็กหญิงธัญสิณี อินทร์แย้ม ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงธาราธิคุณ ผอบทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงธิรดา วัฒนพรจิรา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงธิษตยา เทียนหล่อ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงธีนิดา วรชัยภัคกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๖๕

เด็กชายธีรดนย์ จอดนอก ๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๖๖

เด็กชายธีรเมธ ทองคำชุม
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงธีรยา เทียนหล่อ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๖๘

เด็กชายนครินทร์ แก้วไทรอินทร์ ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๖๙

เด็กชายนครินทร์ นาคบาตร
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๗๐

เด็กชายนนทพัทธ์ คำกอง ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๗๑

เด็กชายนพรัตน์ ช่างปลูก
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ ธานินทราวัฒน์ ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๗๓

เด็กหญิงนภัสสร ข้อจักร์
๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๗๔

เด็กชายนล แสงจันทร์
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๗๕

เด็กชายนวาระ เสนาเหนือ
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๗๖

เด็กชายนัชชพงษ์ พะยอมหอม ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงนัดดา สิงหธรรม ๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๗๘

เด็กหญิงนันทนัช บุญมา ๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงนาตาลี บัวลารักษ์ ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงนำเงิน ภักไม
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงนิตยา พึงทอง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๘๒

เด็กชายนิติธร กลินมาหอม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงนิรชา เติมทรัพย์ ๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงนีรชา ทองสุขใส
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงภัทรธิดา เจริญพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๘๖

เด็กชายภัทรพล ทองเชิญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๘๗

เด็กหญิงภัทรภร พรรคพวก
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๘๘

เด็กหญิงภัทรภัค ทับทิมจีน
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๘๙

เด็กชายภูผา พรมน้อย ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๙๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญเกิด ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๙๑

เด็กชายภูมิรพี บุญสนิท
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงนภัทร นุ่นอ่อน ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๙๓

เด็กชายมงคลชัย สีลางาม ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงมธุรดา เปยมเจริญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๙๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สีลาวัน ๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๙๖
เด็กหญิงยชญ์วิมลสิริ

ระเบียบดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๙๗

เด็กชายยศกร จตุเทน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๙๘

เด็กชายรพีภัทร ชัยทน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๔๙๙

เด็กชายรัชชานนท์ ช่วยบุญ ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๐๐

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วแก่นฟา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๐๑

เด็กชายรัฐภูมิ เรืองโพธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงรัตนาวลี มิงขวัญ

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงรินรดา ไทรเล็กทิม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงรินลดา ปดชาชม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๐๕

เด็กชายรุ่งอรุณ ราษฎรเจริญ ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๐๖

เด็กชายวรเมธ จันทร์สำราญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๐๗

เด็กชายวรยศ จันทร์คำ ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๐๘

เด็กชายวรวุฒิ อินเสนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงวรัญญา สุดประเสริฐ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงวรารักษ์ พันธุ์ทรัพย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงวราลักษณ์ ผลบุญ ๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๑๒

เด็กชายวราวุธ แสงรอด
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๑๓

เด็กหญิงวรินธร จรรยาขาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงวัชรียา รุ่งศิริเมธานนท์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ กิจทวี
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงวันวิสา กาญจนเศวต
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงวันวิสา เศรษฐวงศ์สิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงวัลยา ช้างพลายจิต ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๑๙

เด็กชายวาคิน มีแดง ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงวาสนา แจ่มกระจ่าง
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงวาสิตา เกตุนามญาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๒๒

เด็กชายวิทวุฒ เขียวไสว
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ตังพิมาย

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๒๔

เด็กชายวิษุวัต ศรีสมเคราะห์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงวีนัสยา ดาผา ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๒๖

เด็กชายวีรภัทร ประสพทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๒๗

เด็กชายวีรภัทร สีระพงษ์ ๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงศลิษา เจตนา ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์ เกตุหิรัญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงศศิวิมล สุ่มยศ
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงศิราพร พุดดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๓๒

เด็กชายศิริชัย ทวีศักดิบวรกุล

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงศิริเพ็ญ พลสำโรง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ตังพิมาย

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๓๕

เด็กชายศิวกร เฉยกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๓๖

เด็กชายศิวกร สิงห์แช่ม
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๓๗

เด็กชายศุภกร ลอแท
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๓๘

เด็กชายศุภชัย บุษบา ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๓๙

เด็กชายศุภวิชญ์ มงคลไทร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๔๐

เด็กชายเศรษฐพงศ์ คำเรือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๔๑
เด็กหญิงสเต๊ฟฟาณีย์กฤษณา

พอดด์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๔๒

เด็กชายสิทธิชัย มนต์แข็ง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๔๓

เด็กชายสิรภพ ไหมทอง ๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๔๔

เด็กชายสิรวิชญ์ หม้อใจวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๔๕

เด็กชายสิริมงคล ศรีวะรมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๔๖

เด็กหญิงสิริวิมล ศรีวะรมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา แจ่มถนอม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงสุขิตา วัชรีวงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงสุจิรา ชัยบุตรดา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๕๐

เด็กหญิงสุณิสา บุญปน ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงสุธาสิณี ช่างกระทุ่ม ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงสุธิดา สุรเดช ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงสุนิสา เมฆอ้อย
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงสุพิชชา แซ่โง้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๕๕

เด็กชายสุพิชญ์พงศ์ จงเจริญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๕๖

เด็กชายหฤษฎ์ ยอดนนท์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๕๗

เด็กชายอติพร พูลสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๕๘

เด็กชายอนุกูล สายกลิน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๕๙

เด็กชายอภินันท์ ศรีคุณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๖๐

เด็กชายอภิภู ทิพย์มะณี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๖๑

เด็กชายอภิมงคล กิงไทร

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๖๒

เด็กชายอภิรักษ์ จตุรงค์พลาธิปต
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ โชติธีระปกรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงอภิสรา สุวรรณรัก
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงอรจิรา เพ็ชรคงแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงอรณิชา ปานทองคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๖๗

เด็กหญิงอรดี ศรีประดับ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๖๘

เด็กหญิงอริสา ใจพินิจ
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๖๙

เด็กหญิงอัจฉริยา ชะอุ่ม
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๗๐

เด็กชายอานนท์ สุรเดช
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ ฟกสุวรรณ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๗๒

เด็กชายอิงครัต สมบุญอิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญบุรี วัดคลองหนึง

่

 

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๗๓

นายณรงค์ศักดิ

์

พูลศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๗๔

นายลัทธพล คำแพง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๗๕

นายจตุพร ทองนวล ๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๗๖

เด็กหญิงจริยา รัตนพลที ๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๗๗

เด็กหญิงจุฑามาศ อาจกล้า ๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๗๘

นายณัฐพล คำยัง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงธัญจิรา หัสโน ๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๘๐

นางสาวนนท์หทัย หวนสันเทียะ ๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๘๑

นางสาวปาริฉัตร ทันดี
๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงพาฝน แซ่อึง

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๘๓

นางสาวพิมพ์วิภา จันทรังษี
๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงภัณฑิรา พยัคศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๘๕

นางสาวสุกัญญา อยู่ยาง
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๘๖

เด็กชายนิติ เข้มประเสริฐ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงกมลธิดา ประโยชน์ยิง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๘๘

เด็กชายเกษมโชค คงศิริ ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงนำเพชร เข้มประเสริฐ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงเนตรนภา ดีชัย ๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๙๑

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ หมอนสอาด ๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๙๒

เด็กชายวิธวิทย์ ดำรงเชือ

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๙๓

เด็กชายอคเดช แก้วเชือกหนัง ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๙๔

เด็กชายอชิตะ ประจิตร ๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๙๕

เด็กชายอัจฉริยะ หนูทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๙๖

เด็กชายก้องภพ สุขทวี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๙๗

เด็กชายกีรินทร์ ทันใจ
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๙๘

เด็กชายคุณาวุฒิ มีลาด
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๕๙๙

เด็กชายจิรายุ จัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๐๐

เด็กชายชินโชติ ชินวรรณโชติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๐๑

เด็กชายณพล มณีเทศ ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงณัชชา ตันติวงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงณัฐวิภา เถือนแก้ว

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คำเพ็ญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๘๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๐๕

เด็กชายตรีภพ สวาย
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๐๖

เด็กชายธนเดช สุขประสงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงธิติกานต์ ตาชุ่ม ๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๐๘

เด็กชายธีรพงศ์ กมุทากรณ์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๐๙

เด็กชายธีรภัทร์ ลาปะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๑๐

เด็กชายนพวิชญ์ เพชรไพรินทร์ ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๑๑

เด็กหญิงนันทรัตน์ อมรเมธากุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงนาราภัทร บุญกล้า
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๑๓

เด็กชายบรรณพงษ์ วงค์บาล ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๑๔

เด็กชายปรเมศน์ เปยอยู่
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงปณนรัตน์ กลินเกษร

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงพิชาพร พิมอรัญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงเพชรวี อรุณศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงภัชลิตา สร้อยจิตร์ ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๑๙

เด็กชายภาคิน ตันวีนุกูล ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๒๐

เด็กชายภาณุพล จันทร์จิตร ๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงรัสรินทร์ พิชิตชัยโรจน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๒๒

เด็กหญิงวริศรา เทศนะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๒๓

เด็กชายวฤทธิเปรม วงศ์อุด
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๒๔

เด็กชายวัชรภูมิ คำมีรักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๒๕

เด็กชายวิชยา พลับน้อย ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๒๖

เด็กชายศุภวิชญ์ ทองคำ
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๒๗

เด็กชายสายฟา ฉิมพิภพ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๒๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สาลี ๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๒๙

เด็กชายอานนท์ อ่างแก้ว
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๓๐

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

กองโฮม
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยา วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงกชพรรณ แซ่เตีย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๓๒

เด็กชายก้องภพ ชินเนหันหา
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงจิรัชญา พูนพาณิชย์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๓๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

แกมมะณี
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๓๕

เด็กชายชนาธิป ศรีบุรินทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๓๖

เด็กชายณฐพล เดชพันธุ์ ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๓๗

เด็กชายตรีปกรณ์ อ่อนศิระ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๓๘

เด็กชายธัชกร เขียวภักดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๓๙

เด็กชายธิรพงศ์ หมืนแสวง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๔๐

เด็กชายธีรวัฒน์ ทองทับ
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๔๑

เด็กชายนพดล พรหมมา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงบัณฑิตา พงษาเทศ ๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๔๓

เด็กหญิงปทิตตา กัลยาณพงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๔๔

เด็กชายประเสริฐ ชัยรัตน์
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๔๕

เด็กชายพลวัฒน์ ทวนขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๔๖

เด็กชายภูมิ ภิญโญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงลินท์มาศ โชติวัฒนสกุล ๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงวรรณภรณ์ สิงห์ขร
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๔๙

เด็กชายวาชณัฐ คชวงศ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๕๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เพชรคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๕๑

เด็กชายอนุชา สงฆ์เทพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงอัญชลีกร พะวัง ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๕๓

เด็กชายธนาคิม สิมลี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงเปรมวดี ปะรัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๕๕

เด็กชายกันตพิชญ์ สุวรรณสถิตย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงจุฑามาส กองสิงห์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๕๗

นางสาวพัชริน เหลาธนู
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๕๘

นายรัชพล แสนสุด
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๕๙

นายวรยศ ลิมปมาณพ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๖๐

นายวราวัศน์ พิรธนาพัฒน์ดำรง ๐๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๖๑

นายวีรภัทร อ่อนทองหลาง ๒๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๖๒

นางสาวศิรภัสสร จิราสิต
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๖๓

นางสาวศิริกร วุ่นซีแซง ๐๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๖๔

นางสาวสุนิชา ยอดสิงห์
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๖๕

นางสาวกัญญารัตน์ เทียนทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๖๖

นายกิตติศักดิ

์

หนูจินดา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๖๗

นางสาวจิราพร สังข์โชติ ๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๖๘

นางสาวนารีรัตน์ เพ็งวิภาค
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๖๙

นางสาวปรีชญา สมบุญ ๐๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๗๐

นายพุฒิพงศ์ ก้านเพ็ชร ๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๗๑

นางสาวอภิญญา วงศ์สุริย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๗๒

นางสาวญาณธิชา จำชาติ ๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทราวรกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๗๔

เด็กชายนภัท คงเรือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๗๕

นายโอกัญจ์ชัย โชติกะ ๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๗๖

เด็กชายกนก ทรัพย์ทิม ๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๗๗

เด็กชายกรปณต ซือตรง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๗๘

เด็กชายกรฤทธิ

์

เหลือแหล่ ๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๗๙

เด็กชายกฤติพงษ์ อยู่ประยงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๘๐

เด็กชายกษิดิศ แข็งการ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๘๑

เด็กชายกีรติ เสน่ห์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๘๒

เด็กชายจักรภัทร ศรีมณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงจิตรลดา ยุติธรรม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุขะปานนท์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงนิตยา กรแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงนิรดา อำปฐม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๘๗

เด็กชายพันธุ์ระวี แก้วทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๘๘

เด็กหญิงภัทรวดี อนุกูล ๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๘๙ เด็กหญิงภัทราวรรณ ณ

นครพนม
๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๙๐

เด็กชายภานุพงศ์ ชัยพฤกษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๙๑

เด็กชายมณฑล สุวรรณฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๙๒

เด็กชายมนัญชัย สกุลเขมฤทัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงรุ่งเพชร ศรีวงศ์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงเรไร หุ่นยนต์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงวริษา ศรีไหม
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๙๖

เด็กชายสรวิชญ์ วงษ์ประกอบการ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๙๗

นายสุรเดช เชือวงษ์

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สนหอม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๖๙๙

เด็กชายกรณินท์ การะเกษ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๐๐

เด็กชายกฤษกร ดอกไม้คลี

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๐๑

เด็กชายก้องภพ อ่วมประดิษฐ ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๐๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โนรี
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๐๓

เด็กชายคิรินท์ ผาสุข ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๐๔

เด็กชายคุณานนต์ เอียดซัง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงจิณัฐตา กองกิม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๐๖

เด็กชายจิรพัฒน์ เกษรา
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๐๗

เด็กชายจิระพงค์ เมยประโคน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๐๘

เด็กชายจิรายุ โพธิทอง

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงจีรวรรณ งามสะอาด ๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๑๐

เด็กชายฉัตรมงคล สงเคราะห์ ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๑๑

เด็กหญิงชฏาธร คงกำเหนิด
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงชนัญธิดา สีใสแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๑๓

เด็กชายชานนท์ บำรุงจิตต์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๑๔

เด็กชายชูเกียรติ ทองปน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงญาณิศา สุดสวาท
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร ไผ่งาม ๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๑๗

เด็กชายณพีพันธุ์ ประยูรพิทักษ์ ๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๑๘

เด็กชายณัฐพล พันธ์เจริญ ๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๑๙

เด็กชายณัฐวัตร แสนบุตร
๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงดวงใจ อภัยพรม ๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๒๑

เด็กหญิงตติยา จันทร์แพง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๒๒

เด็กชายธนกฤต ไชยวิลาศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๒๓

เด็กชายธนกฤต สุดรัมย์ ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๒๔

เด็กชายธนโชติ ผิวสอาด
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๒๕

เด็กชายธนภัทร รักษาเคน ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงธมนวรรณ เต็มมีศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๒๗

เด็กชายธัชชัย อาคมานนท์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๒๘

เด็กชายธิติกร คงมนต์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงธิติมา เพ็งจันดา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๓๐

เด็กชายนพปฎล สุวรรณภักดี ๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๓๑

เด็กชายนรเศรษฐ์ ชัยยะมนตรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๓๒

เด็กชายนิธิสิทธิ

์

คำฉอ้อน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๓๓

เด็กชายบุญสิทธิ

์

ไผ่งาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงปทิตตา ภูจุ้ย ๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงปทุมวดี บุญญา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงปรัชญา คุชิตา
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๓๗

เด็กหญิงปรัชญาพร จักรเพ็ชร ๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๓๘

เด็กหญิงเปมิกา อุทากิจ ๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๓๙

เด็กชายพริษฐ์ อักกะมานัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงพลอย -
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงพิมพ์นารา สันติเมธาวรางกูร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงแพรนวล พิมลรักษ์ปภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงภัสนันท์ นันตรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงมาริสา วอทตีลีตี

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๔๕

เด็กชายมีบุญ ขำเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๔๖

เด็กชายรพีภัทร เดชบุญ
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๔๗

เด็กชายรังสิพล พวงมาลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๔๘

เด็กหญิงลิตา อุรุวงศ์
๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงวนิดา ไกยสวน ๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงวรรณนภา สุขนุ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๕๑

เด็กชายวินัย จันทร์ประภา ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๕๒

เด็กชายวิภู เชตะมี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงศศิวิมล บุรพา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๕๔

เด็กชายอติวิชญ์ แผ้วพลสง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๕๕

เด็กชายอนุภัทร์ นันตาบุตร ๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงอภิชญา บุญมา ๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงอริยา เพ็งสอน ๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงอินทิรา คำพรม
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงอินทิรา นิกรถา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงกนกพร ข้อยุ่น ๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๖๑

เด็กชายกวี ดีสวัสดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๖๒

เด็กชายกษิดิเดช

์

ศักดิส่ง

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา ขุนเพ็ชร ๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๖๔

เด็กชายคณิน เกิดแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๖๕

เด็กชายจักรรินทร์ แก้วพรม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงชัญญานุช ศรีสุข ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๖๗

เด็กชายณัฏฐพล ขำมะณี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงณัฐนรี โพธิเจริญ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๖๙

เด็กชายณัฐนันท์ บุญหนุน ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ อุบลบาล
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ ทองสีนุ่น
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๗๒

เด็กชายธนาทร วะรงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๗๓

เด็กหญิงธารธารา คำศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๗๔

เด็กชายนพคุณ โพธิสาขา ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงบัญจรัตน์ วินิตสร ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๗๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ

ทองดีมีศรี ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๗๗

เด็กชายปภพ วงศ์พุทธิพร ๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๗๘

เด็กชายปวริศร์ ทองเนืออิม

้ ่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๗๙

เด็กชายปณณทัต กมลขันติอาภา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๘๐

เด็กหญิงพิมชนก บุญเกิด ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๘๑

เด็กหญิงพิมพรรณ ภูมิชูชิต
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๘๒

เด็กชายระพีพัฒน์ ปลอดโปร่ง ๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๘๓

เด็กชายรัชชานนท์ กลินดวงมาลย์

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงวรัทยา วัฒนะพานิช
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๘๕

เด็กชายวัชรวิศว์ วรรณประเสริฐ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๘๖

เด็กชายศรัณยู จิวน้อย

๋

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๘๗

เด็กชายศักดินา แอ่งบัวใหญ่ ๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๘๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พิชญาพล ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๘๙

เด็กชายศิริชัย กูฎโสม
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๙๐

เด็กชายเศรษฐพงศ์ นาราษฎร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๙๑

เด็กชายสิทธิพร โพธิพาน

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๙๒

เด็กชายสิรภัทร พระจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๙๓

เด็กหญิงอารียา เอียดซัง ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงอิสรีย์ อัครอัจจิมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนเขต วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๙๕

เด็กชายฐาปนิก ภูบุญคง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๙๖

นายเตชสิทธิ

์

ขวัญพิชัย ๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๙๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ชาชัย ๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๙๘

เด็กชายธีระพล อ่อนเนตร
๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๗๙๙

เด็กชายปยะบุตร สอดศรี
๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๐๐

เด็กชายเรืองวุฒิ ปุยทอง ๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๐๑

เด็กชายลัทธพล เขาเข็ม ๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงศิริประภา ผุดผ่อง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๐๓

เด็กชายสหรัถ เผนโคกสูง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงอรอนงค์ วงศ์อิศเรศ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๐๕

นายอานนท์ เคลือบกำเนิด
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๐๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จำเนียรหล้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๐๗

เด็กชายจักรี แย้มเพียร ๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๐๘

เด็กชายจิรเมธ ชิดพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๐๙

เด็กชายเฉลิมพล จ้อยทองมูล
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๑๐

เด็กชายณัฐพงษ์ รอดอินทร์ ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๑๑

เด็กชายธนนรินทร์ ธนพงศ์ปญญาวี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๑๒

เด็กชายธวัชชัย กล่อมวิญญาณ ๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๑๓

เด็กชายธีรวัช ลิมปตานนท์
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๑๔

เด็กหญิงเนตรนภา วงษ์แพทย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงบุญญิสา ปนแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๑๖

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ดิษฐประสพ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๑๗

เด็กชายปฏิภาณ ศรธิรางค์กุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๑๘

เด็กชายปรมัต ก่อแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๑๙

เด็กชายพงศกร ทิพย์โชติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๒๐

เด็กชายพงศกร ทิพย์ตำแย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๒๑

เด็กชายพาคร ภู่เงิน ๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ นามวงศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๒๓

เด็กชายวงศธร บุญม่วง ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๒๔

เด็กชายวุฒิพร ไพรราม ๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๒๕

เด็กชายสรานนท์ อุทัยศรี ๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๒๖

เด็กชายสิทธิโชค ใหม่มงคล
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงสีวิกา ปุยฝาย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๒๘

เด็กชายอดิศร บันหันไธสงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๒๙

เด็กชายอานนท์ นิละผาย ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๓๐

เด็กหญิงกรณันทร์ บุญบิดา ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ภักดีวุฒิ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๓๒

เด็กชายกฤติพงษ์ ปญญา
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๓๓

เด็กชายกล้ามงคล กลินหอม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงจิฎาภา อยู่ร่ม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๓๕

เด็กชายนนทนันท์ เจริญสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงนพวรรณ เกลียงหนามเตย

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงนราทิพย์ จาบประโคน
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๓๘

เด็กชายประภากร กรัมชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๓๙

เด็กชายปวีร์กรณ์ กรัมชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๔๐

เด็กชายพงศ์อมร สร้อยประดิษฐ์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงพอฤทัย เฉลิมวุฒิ ๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๔๒

เด็กชายภูมินทร์ จิวเจริญ

๋

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงมุฑิตา ปฏิสนธิ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๔๔

เด็กชายรพีภัทร ทองสุข ๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงรินลดา คงประทีป ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๔๖

เด็กชายวีรพล บุญผ่อง ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมาก ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๔๘

เด็กชายสุตาภัทร เจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงหทัยชนก วิภาคกนก
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๕๐

เด็กชายอภิชาติ สุขีเกตุ
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๕๑

เด็กชายอาคม รอดศิริ ๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม วัดมูลจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงกมลชนก เต็งการณ์กิจ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงกรวลัย บุญเหมาะ ๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๕๔

เด็กชายขนิษพันธ์ เหล่าอรรคะ
๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๕๕

เด็กชายเครน จงถาวรวุฒิ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงจารุวรรณ เกตุแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงชนากานต์ ผิวจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงชนาภา ณัฐวุฒิศักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๕๙

เด็กชายชยกร อยู่เย็น
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๖๐

เด็กชายชายชาญ สอยโฮ้
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๖๑

เด็กชายณภัทร หิรัญวงษ์ ๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา พิมพ์เงิน ๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๖๓

เด็กชายณัฐพล ศิลปชัย ๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงณัฐวรา เพ็ชร์นอก
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สีพา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๖๖

เด็กชายดนิรุจน์ พันสร้อย ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๖๗

เด็กหญิงดลญา ปอมทรัพย์ ๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๖๘

เด็กชายทักษิณ คุณกิตติภักดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๖๙

เด็กหญิงทัศนา กลินทรัพย์

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๗๐

เด็กชายธนกฤต อินทรประชา ๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงธัญชนก เปลียนปรีชา

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๗๒

เด็กชายนครินทร ใจปทุม ๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๗๓

เด็กชายนราธรณ์ ดวงน้อย ๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงปพิชญา ขอสืบ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๗๕

นางสาวปน ศรีไชยนิวาศน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๗๖

เด็กชายปยวัฒน์ สวยรูป
๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๗๗

เด็กชายพงศภัค ฉายศรีพงษ์กุล ๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงพรนภัส อุดาแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงพรวิภา อ่อนทรัพย์
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๘๐

เด็กชายภูมิปญญา ทรงไพรเดช ๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงมณี ประพันธ์ศิริ ๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๘๒

เด็กชายราชัญย์ พูลสงวน ๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงรินรดา บุญสมพงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงวรรณวดี รักชาติ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๘๕

เด็กชายวโรดม วุฒิยิงยง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๘๖

เด็กชายวิศรุต ยางม่วง ๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๘๗

เด็กชายวุฒิชัย เครือโชติ ๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๘๘

เด็กหญิงศศิธร จันทร์พิทักษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงศศิวิภาร์ ทองอันตัง ๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๙๐

เด็กชายศุภวิชญ์ สันทัด ๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๙๑

เด็กชายศุภากรณ์ บุญเจียง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๙๒

เด็กชายสหรัฐ เข็มขาว
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๙๓

นายสันติภาพ กิจวัตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงสาวิตรี คุ้มน่วม ๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๙๕

เด็กชายสิกขศิษฎ์ นิลสระคู ๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๙๖

เด็กชายสิทธิชัย ชำนาญ ๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๙๗

เด็กชายสุกนต์ธี พาขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงสุจิตรา พุ่มประสพ
๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๘๙๙

เด็กชายสุรพงศ์ สังข์ทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงโสภิตา ขำเนตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๐๑

เด็กชายอธิษฐาน สุขสังข์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๐๒
เด็กหญิงอัญชฎาภรณ์

มัทมิฬ ๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๐๓

เด็กชายอาทิตย์ ธรรมโรจน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๐๔

เด็กชายอินทัช เจริญรุ่งวุฒิ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๐๕

เด็กชายเอกภัทร คงยนต์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงกมลชนก คชรักษ์ ๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงกฤตยา ขันทะกาศ ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๐๘

เด็กชายกวีพัฒน์ บุญเกือ

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๐๙ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

แก้วทรัพย์ ๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๑๐

เด็กชายกิตติธัช มากทอง ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๑๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ พูลจันทร์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงขนิษฐา ดูสอาด ๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๑๓

เด็กชายคุณานนต์ แซ่ลี

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๑๔

เด็กชายคุ้มเกล้า ธีระเวทย์
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๑๕

เด็กชายจตุรพร เกตุทอง
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๑๖

เด็กหญิงจิดาภา ศกุนตนาค
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๑๗

เด็กชายจิรทีปต์ พูนผล
๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๑๘

เด็กชายจิรภัทร จูประวัติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๑๙

เด็กชายจุฑาภัค ภิกขุณี ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงฉัตรมาดา ภักดี ๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๒๑

เด็กชายชญานนท์ นิลเอียม

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงชนัญชิดา ตันติบันลือชัย ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๒๓

เด็กชายชนินทร์ เล็กพูลเกิด
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๒๔

เด็กชายชลชาติ พรหมศรี ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๒๕

เด็กชายชัชวาล ศาสตร์สาระ ๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๒๖

เด็กชายชัยสิทธิ

์

บุญหนัก ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๒๗

เด็กชายชินวัตร วงศ์หรดี ๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๒๘

เด็กชายชุติพงศ์ ปยสินทรัพย์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงญาณิกา อินจัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงฐาปนี จุลรัตน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๓๑

เด็กชายณฐภัทร ถาวรผล
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๓๒

เด็กชายณภัทร ทองสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๓๓

นางสาวณภัทร อุดมศรีพิบูลย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๓๔

เด็กชายณรงค์กรณ์ ขัตติยะบุตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงณัฏฐ์นันท์ สุนทรา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๓๖

เด็กชายณัฏฐากร คำจุ้ย ๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ เจริญวัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๓๘

เด็กชายณัฐกุล กนกสิงห์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๓๙

เด็กชายณัฐชัย แก้วขาว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ชืนจรูญ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๔๑

เด็กชายณัฐพงค์ ดำดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๔๒

เด็กชายณัฐพันธ์ ตุ่นกอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๔๓

เด็กชายณัฐภูมิ วัฒแก้ว
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นามจันที
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๔๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

หมู่สะแก ๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๔๖

เด็กชายณัฐิวุฒิ พิมพ์ตะคลอง ๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงดาราธิป ชาติบุษย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๔๘

เด็กชายดุสิต ยังเปรมปรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๔๙

เด็กชายตรินัยน์ พลยุทธโยธิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๕๐

เด็กหญิงทัณฑิกา ศรีดารา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๕๑

เด็กชายทัศน์ภูมิ นิลพลอย ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๕๒

เด็กชายธนดุล เทียงตรง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๕๓

เด็กชายธนบดี ธำรงรัตนตรัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงธนพร ทองศรีจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๑๙๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ ควรปราโมทย์ ๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๕๖

เด็กชายธนวุฒิ วิเศษวงษา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๕๗

เด็กชายธนสมบัติ ศักดาดำรงกุล ๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๕๘

เด็กชายธนายุ ศิลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๕๙

เด็กชายธราเทพ สุดมี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๖๐

เด็กหญิงธัญชนก เดชสงคราม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๖๑

เด็กหญิงธิดา อยู่สุข ๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๖๒

เด็กชายธีรดา ทองเมืองหลวง
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๖๓

เด็กชายนพดล เดชดัด
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงนภสร ดำเนินวงศ์วาน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงนภัสสร เปงใจ ๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๖๖

เด็กชายนราวิชญ์ ทรัพย์มา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๖๗

เด็กชายนฤพล สุวรรณพงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงนลินญา สุริยะวงศ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงนันทิชา โฉมพระกลับ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงนาฏยา วงษ์ษา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงนิภาวรรณ ทองศรี ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๗๒

เด็กชายบวรลักษณ์ สันโดด ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๗๓

เด็กชายบัญชา ม่วงอิม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงบัณฑิตา เชิงเขา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา อุดมรัตนเทพกิจ
๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๗๖

เด็กชายบุลเสฏฐ์ ขำสอาด
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๗๗

เด็กชายปฐวี พันเพียนทำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๗๘

เด็กชายปรเมธ เสือจำศิล
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงประภัสรา แสนงาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๘๐

เด็กหญิงประภัสสร ชอบธรรม
๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๘๑

เด็กชายปณณวิชญ์ ดีเลิศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๘๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ เทศศรีแดง ๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๘๓

เด็กชายพงศกร เปยมใจชืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๘๔

เด็กชายพงศ์พล เปยมศิริ ๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๘๕

เด็กชายพงศภัค เปยมศิริ ๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๘๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พลเยียม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๘๗

เด็กชายพชร ศิริสมบัติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงพนิตษา ทองใบใหญ่ ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงพรกมล เกตุแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงพรปวีณ์ เกิดประภพ ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๙๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ สุคนธี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๙๒

เด็กชายหฤทศ์ชนน สุกุณา ๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงพรศิริ สุทธิ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๙๔

เด็กชายพลทกานต์ ธีระพงษ์ ๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๙๕

เด็กชายพลพจน์ ปดพยันต์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๙๖

เด็กชายพลพลีก์ กาญจนัษฐายี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๙๗

เด็กชายพลวัฒน์ มีทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๙๘
เด็กหญิงพลอยพรรณ

เสืออิม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงพวงทิพย์ วงค์สมุทร
๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงพัชรดา เทอำรุง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๐๑

เด็กชายพัชร์วริษฐ์ สุโพธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๐๒

เด็กชายพันธกานต์ จันทสีร์
๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๐๓

เด็กหญิงพิจิตรา ขาวงาม
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๐๔

เด็กหญิงพิชชากร ใกล้ฝน ๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๐๕

เด็กชายพิชชากร นึกชัยภูมิ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๐๖

เด็กชายพิเชษฐ์ แสนโภชน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๐๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา มงคลเพิมลาภ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๐๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พัฒฉิม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๐๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ กล่อมวิญญา ๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๑๐

เด็กหญิงภคมน พรมดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๑๑

เด็กหญิงภริตา อุ่นจิตร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๑๒

เด็กชายภัทรกร ศรพรม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๑๓

เด็กชายภัทรชนน บุญแจ่ม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๑๔

เด็กหญิงภาติโย ตาพล ๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงภานิชา บุญสมยา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๑๖

เด็กชายภูธเนศ ร่มโพธิทอง

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๑๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ ไพรสันต์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๑๘

เด็กชายรพีพัทธ์ มะเฟอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๑๙

เด็กชายมงคล สิงห์ภิรมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๒๐
เด็กหญิงมณฑิชา ณ ลำพูน

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงมณีนุช ภูกันหา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๒๒

เด็กชายมนัสวิน เกียรติสมชาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงมรกต จันทษี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๒๔

เด็กชายเมธี โภคาพาณิชย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๒๕

เด็กชายยศวร วงษ์เหรียญ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๒๖

เด็กหญิงรสา โภคะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๒๗

เด็กหญิงรัชนก ศรีเพ็ชร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๒๘

เด็กชายรัฐพล ทรัพย์ทวีวัฒนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๒๙
เด็กชายรัตนบดินทร์

นิรันดร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๓๐

เด็กชายวงศธร ศรีตัณฑ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๓๑

เด็กชายวงศธร ศิริ ๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๓๒

เด็กชายวชรพล ปนแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๓๓

เด็กหญิงวนิดา สมใจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ใจมัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๓๕

เด็กชายวริศร์ ง้าวแก้ว ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๓๖

เด็กชายศิวกร เทพกูล
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๓๗

เด็กชายศุกลภัทร บุญนำมากุล ๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๓๘

เด็กชายศุภณัฐ แตงประดิษฐ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๓๙

เด็กชายพสิษฐ์ สุขนุ่ม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๔๐

เด็กชายสรสิช จันทร์ขจร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๔๑

เด็กชายสหทรัพย์ โพธิคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๔๒

เด็กชายสัสดี สดใส
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๔๓

เด็กชายสิทธิกร เสนาะสังข์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๔๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สินธ์สมุทร
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๔๕

เด็กชายสิริโชค เสนชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงสิริมน ขนทรัพย์
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๔๗

เด็กชายสุกฤษฏ์ อยู่ทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงสุพรรษา ติงสะ ๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ แสนปลืม

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๕๐

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ แหลมหลัก
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๕๑

เด็กหญิงสุภางคณา คำหงษา
๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๕๒

เด็กชายสุรชัช เจริญตัง

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๕๓

เด็กชายสุรเชษฎ์ หล่อนน้อย ๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๕๔

เด็กชายสุรพัชร์ บุตรศรีด้วง
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงสุรัชนา วรมะณี
๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงหทัยทัต แก้วฉาย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๕๗

เด็กชายหัสวรา รอดภัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๕๘

เด็กหญิงอนุรดี โต๊ะมิ ๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๕๙

เด็กชายอภิเศรษฐ์ ทิพย์อรัญ ๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๖๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไม้สน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๖๑

เด็กหญิงอรดี ยาวิชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๖๒

เด็กหญิงอรพินท์ รวยลาภ ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๖๓

เด็กชายอรรถโกวิท จันดา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๖๔

เด็กหญิงอรอุมา มนิสสา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๖๕

เด็กชายอัฐพล เหมกุล ๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๖๖

เด็กชายอาณกร ชืนพิมาย

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๖๗

เด็กหญิงอารียา อิมอารี

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๖๘

เด็กชายเอกภาพ แก้วเรือนทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงกชกร ภาคสุชล ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงกนกรดา อนุกูลชัยสกุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ มีทรัพย์สินพูนทวี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงกมลชนก วิจิตรเอก ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๗๓

เด็กหญิงกมลชนก อายุยืน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๗๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขสารดิษฐ ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงกรรนิกา ยาวิชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๗๖

เด็กชายกฤตนัย พูนโสภา ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๗๗

เด็กชายกฤตนัย สุวรรณรงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๗๘

เด็กชายกฤตภาส กระษาปณ์การ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๗๙

เด็กชายกฤษณะ จันทวัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๘๐

เด็กชายกฤษณะ ศรีภู่ทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๘๑

เด็กชายกวิน เคนแผง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงกวินธิตา แย้มเนตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๘๓

เด็กหญิงกัญญา ทานประสิทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ฉิมบุรี ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงกันต์กมล กมลคร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงกัลยา จอยกระโทก
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๘๗

เด็กชายกุลชาต ปานดวงแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๘๘

เด็กชายเกรียงไกร ล้อมพิมาย ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงเกศเกล้า เรือศรีจันทร์

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๙๐

เด็กชายคีนภัค เล่งใจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๙๑

เด็กชายจตุภัทร อรรถวิล ๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงจรรยพร บุญจริง ๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๙๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ ลัดดาวงค์ ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๙๔

เด็กหญิงจินตนาพร โพธิกัณหะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๙๕

เด็กชายจิรพนธ์ บัวประดิษฐ์ ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงจิรภัทร์ วงศ์วิธาน ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๙๗

เด็กหญิงจิรัชญา แก้วสีทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๙๘

เด็กหญิงจิรัชญา นิธิโชติยานันท์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๐๙๙

เด็กหญิงจิรัชยา แก้วมัน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๐๐

เด็กชายจิรายุทธ ผดุงกิจเกษม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๐๑

เด็กหญิงจีรพร นุ่มเปย ๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๐๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

เจริญผล ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ธรรมโรเวช
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงเจณวรีย์ สาลี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๐๕

เด็กหญิงชฎาวีร์ หลงพิมาย
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๐๖

เด็กหญิงชนม์นิภา ใหม่สุนทร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๐๗

เด็กชายชนัญชิต ปญญาพ่อ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงชนัญญา เทอำรุง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงชนารัตน์ อือเฮง

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงชมพูนุท สุขพวง
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงชยธร จันตา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๑๒

เด็กชายชวกรณ์ มานะกิจมงคล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงชัญญานุช มะณู
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงชิดชนก เกตุแก้ว ๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงซินซิน สุขสงวน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงญาณพัฒน์ นนทนาคร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงฐิติมา แย้มยิม

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงณัฐชกรณ์ ชราชิต
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๑๙

เด็กหญิงณัฐชา ปานเกษม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ชำนาญภักดี ๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดา อันน้อย

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงณัฐนรีย์ พวงพยอม ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๒๓

เด็กชายณัฐพงศ์ คงสามารถ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ รักเขตวิทย์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๒๕

เด็กชายณัฐภัทร พวงอุบล ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงณัฐมน สุนทรพัฒนสกุล ๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงณัฐริกา เสาว์ราช
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงณิชากร รอดบัวทอง ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๒๙

เด็กหญิงดารารัตน์ หมันเสนา

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงตวงทอง คงใส
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๓๑

เด็กชายเตชินท์ ตาลยงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๓๒

เด็กชายไตรทศ พละศูนย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๓๓

เด็กชายทัชวาล สุทัศ ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงทิพยดา บุญหล้า
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๓๕

เด็กชายทีปกร ธรรมโรจน์ ๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๓๖

เด็กชายธนกร นาคดี ๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๓๗

เด็กชายธนกร พรหมรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๓๘

เด็กชายธนธร สีระสา ๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๓๙

เด็กชายธนพนธ์ ระดมทอง
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๔๐

เด็กชายธนภัทร ปรีเปรม ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๔๑

เด็กชายธนมงคล จอมพระ ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ รุ่งวัลลาภา
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ เรืองพัชราภรณ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ สุขคีรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๔๕

เด็กชายธนวินท์ คงคาวิภาสันติกุล ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงธนัชพร บุตรตาน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๔๗

เด็กชายธนากรณ์ นาชัยเวียง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๔๘

เด็กชายธนาคิม คินันติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๔๙

เด็กชายธนาภัทร แซ่ใหล
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๕๐

เด็กชายธรรมโรจน์ พิมพ์สอน
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงธฤดี ครองสินธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๕๒

เด็กชายธัชทฤต หลวงอินทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๕๓
เด็กหญิงธัญญะภรณ์

ทวีจันทร์ ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๕๔
เด็กหญิงธัญญาภรณ์

จุลจงกล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๕๕
เด็กหญิงธัญญาภรณ์

ศรีประชา
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงธัญณิชา ช่วยวงศ์
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงธัญธิตา แก้วแดง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงธารสิตางค์ ชะนะชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๕๙

เด็กหญิงธิดาชนก ผิวผลาผล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวบาน ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๖๑

เด็กชายธิติอนันต์ จันทวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๖๒

เด็กชายธีทัต พลทิพย์ ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๖๓

เด็กชายธีรพันธุ์ พึงคำ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๖๔

เด็กชายธีรภัทร วงศ์เพ็ง ๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๖๕

เด็กชายธีรภัทร์ พรานเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๖๖

เด็กชายนทีเทพ ทองคำ ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๖๗

เด็กชายนพดล ลัคนาทิน
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๖๘

เด็กชายนราธิป อำพันศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๖๙

เด็กชายนฤเบศ นิมิตไพฑูรย์
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงนัฐฎาภรณ์ ภิญโญ ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ดอกจันทร์กลาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงนันทนา พุทธสะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงนิพาวรรณ พุฒซ้อน ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงนุชันชา ดีช่วย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงบงกชรัตน์ เริงชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงบัณฑิตา แตงอ่อน ๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๗๗

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญกระเตือง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๗๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สงวนพงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๗๙
เด็กหญิงบุญชยากรณ์

แก้วศรีจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงบุณยาพร ไชยวัลลา ๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงบุษยพรรณ
จารึกกฤษฎา ๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงบูรยา คงชอบ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ยังเปรมปรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๘๔

เด็กชายปฏิภาณ มังมี

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๘๕

เด็กชายปฐมเดช ประทีปทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงปณัฐชา มหาเวก ๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงปณิตา คุ้มวงศ์
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๘๘

เด็กหญิงประติถา จันทร์น้อย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๘๙

เด็กชายประติพันฒ์ มะลิหวล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๙๐

เด็กหญิงประภัสสร มิตรานนท์ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๙๑

เด็กหญิงประภัสสรา
สีสว่าง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๙๒

เด็กชายปวริศ กรีบุตร ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๙๓

เด็กหญิงปวริศา รุ่งเมฆารัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๙๔

เด็กชายปณณธร ทองพัด ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๙๕

เด็กชายปณณธร ประเทศา ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๙๖

เด็กหญิงปณณพร กุลวงษ์ ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๙๗

เด็กหญิงปานไพลิน ตะนัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๙๘

เด็กหญิงปานรพี เปรมปรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงปารณีย์ ศุภวรางกูล
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๐๐ เด็กหญิงปาริชาติ เพลัย

(แฝดน้อง)
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๐๑

เด็กหญิงปารุดา พันธนากลาง ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๐๒

เด็กหญิงปยธิดา สีลาแดง
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๐๓

เด็กชายปยพงษ์ ปญจวิทยาคม ๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงปยวรรณ วงษ์วิจารณ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๐๕

เด็กชายปยะทัส ปานนอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๐๖

เด็กหญิงปยะธิดา ชอบธรรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๐๗

เด็กชายปยะพัฒน์ ศรีคัชชะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงปยาพัชร มะปะเข
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงปุณณพร ปานพยัพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงเปมิกา ช้อนทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๑๑

เด็กหญิงพรชิตา สุจิรทรัพย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๑๒

เด็กหญิงพรทิวา เลียวนาร์ดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงพรนภัส พงษ์วิเศษ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๑๔

เด็กหญิงพริมภิรชา แซ่โจว
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงพลอยทิพย์ พินโยศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๑๖

เด็กชายพัชรพล พันธุ์แตง ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงพัชรี แก้วละมุล ๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๑๘

เด็กหญิงพิชญ์นรี วงศ์ยานนท์ ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๑๙

เด็กชายพิชญะ วรรณภักดี ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๒๐

เด็กชายพิทวัส จันทร์แก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน กลันประสิทธิ

่ ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงศุภัคชญา สุกุณา
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๒๓

เด็กชายพีรภาส ชินภัทรภักดีกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงพีรยา สุวัชรพาณิชย์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๒๕

เด็กชายพีรวิชญ์ ธรรมกุล
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๒๖

เด็กชายพีรัชชัย เอียมปาน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๒๗

เด็กชายเพ็ชร์แท้ บุญส่ง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงเพชรรัตน ส้มแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๒๙

เด็กชายเพทาย มีเอียม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงเพลงธิตา รูปสี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงภรภัทร ศรีธานี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๓๒

เด็กชายภราวุฒิ สุขเกิด ๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๓๓

เด็กหญิงภริตา สุขอาจ ๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๓๔

เด็กหญิงภัทรธิดา เทพทอง ๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญคืน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๓๖

เด็กชายภัทรพงษ์ เมธา ๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๓๗

เด็กชายเฉลิมพล ดำริเวช
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๓๘

เด็กชายภัทรพล วะเท ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๓๙

เด็กชายภาณุพงศ์ สิงห์สุวรรณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๔๐

เด็กชายภาสวิชญ์ พระทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงภิรดา ภักตรสุวรรณ ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงภิริษา วิชาดี ๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๔๓

เด็กชายภูเดชา หมันนิยม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๔๔

เด็กชายภูตะวัน สาลี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๔๕

เด็กชายภูเบศ มุ้งทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๔๖

เด็กชายภูผา จำปาปา
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๔๗

เด็กชายภูมิธเนตร วงษ์วิภาค
๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงมธุริน แก้วดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๔๙

เด็กหญิงมนัสวี จำปาศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๕๐

เด็กหญิงมานัสสิกา เขียนอินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๕๑

เด็กหญิงมุทิตา ส่งศักดิชัย

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๕๒

เด็กหญิงยลดา ทริชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๕๓

เด็กชายยศกร อินทะวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๕๔

เด็กหญิงยอดข้าว นิรัติพันธุ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๕๕

เด็กชายรชฎ ศศิธารากุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๕๖

เด็กชายรชต คงคา ๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๕๗

เด็กชายรชานนท์ โสรธรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๕๘

เด็กชายรติวรรธน์ วีระพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๕๙

เด็กชายรพีภัทร พลสินพยัคฆ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๖๐

เด็กชายรัชตะ ขวัญวารี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงรัชนก ปนศิริ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๖๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ ไวยเนตร
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๖๓

เด็กหญิงรัตตวัลย์ พลับกระสงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยังเปรมปรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๖๕
เด็กหญิงราชวราภรณ์

ใสกระจ่าง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๖๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา ปญญาทิพย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๖๗

เด็กชายเรวัฒน์ แปลงไร่
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๖๘

เด็กชายวชิรกร ยิมละมัย

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๖๙

เด็กชายวณัฐพงศ์ คำชู
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงวรนิษฐา โสฬส ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงวรัญญา ทุวัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๗๒

เด็กชายวรากร แย้มนาม ๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงวริญญา สานสา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๗๔

เด็กชายวรินทร เตชะพันธุ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงวริศรา คีรีรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงวริศรา ศรีจันทร์ฮด ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงวันสุ เมฆวิริยะ ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๗๘

เด็กหญิงวารีรัตน์ เคียงศิริ ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงวิภาดา ธิมาบุตร
๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงวิภาวี กนกพาณิชย์สกุล ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงวิสุดา จันทร์เกษม ๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๘๒

เด็กชายวีรภัทร ครุฑบางยาง
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงศรัญญา สายกรัด
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๘๔

เด็กชายศรัณย์ ดาวเรือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๘๕

เด็กชายศรันย์ ถุนนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๘๖

เด็กชายศราวุฒิ นุยภูเขียว
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๘๗

เด็กหญิงศศิมา คงชนะ ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๘๘

เด็กชายศักดินฤน

์

ศรีใจนุวัฒน์
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงศิรดา สายมณี
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงศิริกุล นวนกระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๙๑

เด็กชายศิริชัย เฉลิมพันธุ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๙๒

เด็กชายศิริชัย ภักดีกุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงศิรินทรา สุพรรณโมกข์ ๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นำคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๙๕

เด็กชายศุภกร คนขยัน ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๙๖

เด็กชายศุภกฤต วิเศษปะ ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงศุภกานต์ คำพอน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๙๘

เด็กชายศุภณัฐ มะลิทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงศุภนุช ตรีเมฆ ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๐๐

เด็กชายสถาพร บุญศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๐๑

เด็กหญิงสรัณยา ผลปาน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๐๒

เด็กชายสันต์ธร มาศพัฒนศักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๐๓

เด็กหญิงสาวิณี สืบสิงห์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๐๔

เด็กชายสิทธิโชค เจนกระบวน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๐๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๐๕

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

แสงทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๐๖

เด็กหญิงสุทธิตา เสาแก้ว ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๐๗

เด็กหญิงสุพรรณษา สามบุญ ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา ศรียันต์ ๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๐๙

เด็กหญิงสุภัสสร เจริญสุข ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๑๐

เด็กหญิงสุภิญญา งามนิจ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงสุภิสสรา สดชืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๑๒

เด็กหญิงสุวพัชร เลือนทอง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงสุวิมล คณโฑทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงโสรญา อยู่ยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๑๕

เด็กชายอนันดา ม่วงคล้าย
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๑๖

เด็กชายอนุชิต เนตรรัตนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๑๗

เด็กชายอนุภัทร ชืนพิมาย

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๑๘

เด็กชายอนุภัทร สังวาลย์เล็ก
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงอภิญญา เลือนสาคร

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงอรปรียา ไชยชนะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงอรพิน พรมพืน

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงอริสา พาดขุนทด
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๒๓
เด็กหญิงอรุณีประภา

ภิทองคำ
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๒๔
เด็กหญิงอัจฉริญารัตน์

ศรีประชัย ๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงอัญชลี นนทำมา ๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๒๖

เด็กหญิงอัญชุรีกร พานไกร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัญรัตน์ วัดเขียนเขต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๒๗

เด็กหญิงกนกอร แนวศรีนาค
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๒๘

เด็กหญิงกนิษฐา สวัสดิชัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงกมลชนก พุฒซ้อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๓๐

เด็กชายกฤตเมธ จันทร์อ่อน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๓๑

เด็กชายกฤษดา ขาวคงคา ๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๓๒

เด็กชายกวินเทพ อมรโมก ๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงกันติชา รอดฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๓๔

เด็กหญิงกานต์รวี ปราบเร่ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๓๕

เด็กชายกิจติพงษ์ นาคคล้าย
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๓๖

เด็กชายกิจวิพัทธ์ ชมประคต
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๓๗

เด็กชายกิตติชัย รัตนสุภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๓๘

เด็กชายไกรภพ เหนือเกาะหวาย ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๓๙

เด็กชายขจรยศ ห่วงรักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๔๐

เด็กชายคณิศร คำแสง ๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๔๑

เด็กชายจักรพงษ์ พวงมาลี
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงจิตภาวัลย์ บัวประดิษฐ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๔๓

เด็กชายจิรานนท์ นพคุณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงจิราพร พินทอง ๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๔๕

เด็กหญิงจิราพร ยอดสิงห์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ตันคง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๔๗

เด็กชายเจตพัฒน์ เชือโชติ

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๔๘

เด็กหญิงเจนจิรา ยงประเสริฐ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๔๙

เด็กหญิงฉัตรกมล เอนกกุลรัตนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๕๐

เด็กหญิงชนนิกานต์ วงศ์ทองห่อ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๕๑

เด็กชายชนาธิป ศรีตะลาลัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๕๒

เด็กชายชัยวุฒิ กมลสิทธิทวีผล ๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงชุติกาญ วะเกิดเปง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงญาณิศา ชัยศร
๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงฐิติกา วงศ์ศรี
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ดอรอ ๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๕๗

เด็กชายฐิติพงษ์ เกิดศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงฑิตฐิมา เข็มเพ็ชร
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๕๙

เด็กชายณฐพงษ์ ฝายลุย ๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๖๐

เด็กชายณฤทธิ

์

ภัทรมีสกุล
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๖๑

เด็กหญิงณัฎฐา นิลมุข ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ปานมี
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๖๓

เด็กชายณัฐนนท์ นำทวี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๖๔

เด็กชายณัฐภัทร โท้ยไทย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๖๕

เด็กชายณัฐภูมิ สารกอง ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๖๖

เด็กหญิงณัฐวดี พิมพ์เบ้าธรรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ลดกระโทก ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๖๘

เด็กชายเตชิต บัวนาค ๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๖๙

เด็กชายทรงพล ศรีภาเพชร ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๗๐
เด็กชายทรัพย์อนันต์

เกตุแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๗๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

ต่ายโหมด ๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๗๒

เด็กชายทศพล คุ้มขัง ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงทาริกา อุปลักษณ์ ๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๗๔

เด็กชายธนชัย เลียมทอง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๗๕

เด็กชายธนชาติ วิสูตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๗๖

เด็กชายธนธรณ์ อ่อนตาแสง ๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๗๗

เด็กชายธนธัส ท่าวังชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๗๘

เด็กชายธนาธิป อรหันต์ ๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๗๙

เด็กชายธราเทพ เนืองคุ้มมอญ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงธันยธร พรมพิงค์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฉิมเทศ ๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เมรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๘๓

เด็กชายธีรดนย์ รวมวงศ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๘๔

เด็กชายธีรเมธ โหยหวน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๘๕

เด็กชายนนทกร ภู่ระหงษ์ ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๘๖

เด็กชายนราธร อรุณแจ้ง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๘๗

เด็กชายนันทพงศ์ นาคทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ฟนบ้านไร่ ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๘๙

เด็กหญิงนิชชิมา ศรีลา
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๙๐

เด็กหญิงนิพพานี วินิจฉัยกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๙๑

เด็กหญิงนิลาวรรณ คำจันทร์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๙๒

เด็กชายบวร บรรทัดทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๙๓

เด็กชายบัณฑิต เสือเพชร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๙๔

เด็กชายบุญอนันท์ คำเหมา
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๙๕

เด็กชายปฐมพงศ์ หงษ์คำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงปณิตา บุญยรัตน์ ๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงปณิวรรษ สมปรีดา
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๙๘

เด็กชายปวริศ สมนันท์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๓๙๙

เด็กหญิงปยนุช ตามระงับ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๐๐

เด็กชายปยะวัฒน์ ใจอ่อน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๐๑

เด็กชายปุลวัชร ทับทิมโสด
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๐๒

เด็กชายพงศกร ปะตังเวสา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๐๓

เด็กชายพงศกรณ์ อ่อนตาแสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๐๔

เด็กชายพงศภัค ตามสร ๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๐๕

เด็กชายพนาย โพธิสอน

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๐๖

เด็กหญิงพนิดา โพธิบุญปลูก

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงพรธิดา จำปาเครือ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๐๘

เด็กหญิงพรรณภษา งามขำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๐๙

เด็กชายพรศักดา นพตระกูล ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงพัชรศรี ทินโน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๑๑

เด็กชายพัทยา วอนรัว

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงพิชญ์สินี ดอกบัว
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๑๓

เด็กชายพิชญะ ดวงอุประ ๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๑๔

เด็กหญิงพิชญาภรณ์
เล็กจินดา ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๑๕

เด็กชายพิชุตม์ รุ่งเรือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ชูช่วย
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงภนิตา จิตตคาม ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๑๘

เด็กชายภาณุ คันศร
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงภาณุมาศ จันสงวน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่เอ็ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๒๑

เด็กชายภานุวัฒน์ รัตนทิพย์ ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงภิญญาดา โปพลัด
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงมณีรัตนะ เขียวสอาด ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงมุทิกา อำนาจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๒๕

เด็กชายเมธัส ทองสมบัติ
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๒๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

นาคทอง
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๒๗

เด็กชายยศกร ยมมูล
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๒๘

เด็กชายรัฐภูมิ บัวตูม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงรินรดา สิทธิเลิศ ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงวณิฐา พัวพันธ์ ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๓๑

เด็กชายวรรณชัย กลัดนิล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงวรรณนิภา มีสมมนต์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๓๓

เด็กชายวรัญู กุลกัง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงวันธิภา พลนาแสน ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงวิชุดา แผงเพ็ชร์ ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๓๗

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ จันทร์รัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๓๘

เด็กชายวีรพงษ์ เปงทอง ๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๓๙

เด็กชายวุฒิชัย วงค์ธาตุ ๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๔๐

เด็กชายวุฒิชัย หยกมณี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงศรัญญา เมืองพรวน ๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๔๒

เด็กชายศรัณยู ไชยศรี ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงศลิษา อุระ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงศิราภรณ์ สอนอุบล ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๔๕

เด็กชายศิริชัย สงสาร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๔๖

เด็กชายศิริเทพ ศักดิศรีสุวรรณ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๔๗

เด็กชายศุภฤกษ์ ก้านแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๔๘

เด็กชายสกุลชาย ช่างนาวา
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๔๙

เด็กชายสมเกียรติ พรมมา ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๕๐

เด็กชายสิทธิมงคล อุปลักษณ์ ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๕๑

เด็กหญิงสิรภัทร เหลืองอร่าม ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๕๒

เด็กหญิงสุชาดา ฉลาดเลิศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงสุฐิตา สำเภาแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๕๔

เด็กชายสุทธิชัย อินทร์งาม
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๕๕

เด็กชายสุทธิรักษ์ เฉลิมนนท์ ๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงสุยาดา รักชาติ ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๕๗

เด็กชายสุรพัด สุกรรม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงอธิษฐาน เทพวัลย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๕๙

เด็กชายอนวัช จุเตีย

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๖๐

เด็กชายอนุวินท์ รนกระโทก
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๖๑

เด็กชายอภิรักษ์ เขียวอุบล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยิงหาญ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริสงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงอรธิรา สุขีเกตุ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงอรอนงค์ ขุนภักดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงอรอุมา น้อยเสนา
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๖๗

เด็กชายอัคพงษ์ เปล่งปลัง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๖๘

เด็กชายอัฐวุฒิ ละห้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๖๙

เด็กชายอิทธิพล พันธ์คำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๗๐

เด็กชายเอกพันธ์ สาลัม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัยยิการาม วัดอัยยิการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๗๑

เด็กชายภาคีไนย กาทอง ๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงอชิรญา มาสอาด
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๗๓

เด็กชายอรรถพร พันปอปด
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๗๔

เด็กชายกฤษณะ บุญประเสริฐ
๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กังสดาน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๗๖

เด็กชายชฎายุ เย็นทรวง ๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๗๗

เด็กชายณัฐดนัย เกตุอธึก ๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๗๘

เด็กชายนพณัฐ ยิมบูรณะ

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๗๙

เด็กชายนพพร เข็มทอง ๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงนริศรา จิตตมิตร์ ๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๘๑

เด็กชายนักรบ สุขขี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๘๒

เด็กชายปรเมธ เลือดนาวี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๘๓

เด็กหญิงปจพร คุ้มกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๘๔

เด็กชายไพเราะ เขียวนำชุ่ม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๘๕

เด็กชายมาโนช บุญเทียม ๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๘๖

เด็กชายวัศพล ไตรสุวรรณ ๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๘๗

เด็กชายศุภกิจ อุดรคาม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงศุภมาส ใจฉำ ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ถินบรรเทาร์

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๙๐

เด็กชายกฤตภัทร อุดมประมวล
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงกะรัต กลัดผ่อง ๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงเจษฎาพร รวยรืน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงปทมาพร คัดถาวร ๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๙๔

เด็กชายวิโรจน์ วงศ์เพ็ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงกชกร บุญช่วย
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๙๖

เด็กหญิงกณิกนันท์ เนตรแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ฤกษ์ใหญ่ ๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เอียมรุ่งโรจน์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงกมลวรรณ แสงวิเศษ ๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงกรณิศา เถียรถาวร
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เชิญอักษร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงกัลยกร ฤทธิรัมย์

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงกัลยา จุ้ยม่วงศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงเกตนิภา ทองสว่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย แก้วผ่องใส
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงฆฤณี บุญขันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงจริยา น้อยอนุสนธิกุล ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ คุ่ยต่วน ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงชนกานต์ แสงเทศ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๑๐

เด็กชายชนะชล บุญยม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๑๑

เด็กชายชนะพล กล่อมวิญญา ๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงชนิตา สหัสรังสีสกุล
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงชลธิชา กะมุทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงชลธิชา เกิดบุญมี ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงชลธิชา บัวเพ็ชร ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๑๖

เด็กหญิงชลธิชา มาคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๑๗

เด็กชายชัยรัตน์ หมวกชา ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๑๘

เด็กชายชาญชัย เสนาช่วย ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงชาริสา ชมประดิษฐ
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงชาลิสา เรืองเกษา
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๒๑

เด็กชายชุติไชย ยอดรัก
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงชุติมา อ้วนทา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงชุลีพร ปลืมใจ

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๒๔

เด็กชายชูเกียรติ สุวรรณพัตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๒๕

เด็กหญิงญาณี ทองชมภู
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๒๖

เด็กชายณฐกร ลาภากุลชัย ๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงณปภัสร์ บุญมี ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๒๘

เด็กหญิงณัฎพร หันชะโด
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๒๙

เด็กชายณัฐกร แสนสำราญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๓๐

เด็กหญิงณัฐชานันท์ ตามัย
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา นันทมัจฉา ๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๓๒

เด็กหญิงณัฐพร ระภักดี ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๓๓

เด็กชายณัฐพล บุญคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๓๔

เด็กชายณัฐพล อินท่าถม ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๓๕

เด็กชายณัฐภูมิ คล้ายช่องลม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๓๖

เด็กชายณัฐภูมิ หริรักษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงณัฐวดี ศิริครุฑ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เลิศสงคราม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดรอด ๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงณิชนันทน์ แถมมัน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๔๑

เด็กชายดนุพล จันทร์ประทักษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงตรัสพร หนองขุ่นสาร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงตรีชฎา เจริญผล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๔๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

ปนทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๔๕

เด็กชายทิวากรณ์ ลีไพศาลวงศ์

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๔๖

เด็กชายธนกร ไกรสินธุ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๔๗

เด็กชายธนกฤต จันทรอัมพร ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๔๘

เด็กชายธนโชติ เจสุรินทร์ ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๔๙

เด็กชายธนโชติ พิมพ์ทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๕๐

เด็กชายธนพงษ์ ชาบา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๕๑

เด็กชายธนภัทร เตยอ่อน
๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๕๒

เด็กชายธนภัทร บุญจง ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๕๓

เด็กชายธนภูมิ สงวนพล ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๕๔

เด็กหญิงธนรัตน์ จันทร์ประเสริฐ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๕๕

เด็กชายธนาธร เขียววิราช
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงธนาพร นุ่มเนียม ๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๕๗

เด็กชายธนิก อ่อนละมูล
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๕๘

เด็กชายธนิน ทองคำ ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๕๙

เด็กหญิงธัญวรรณ รักธรรมเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๖๐

เด็กชายธีรพงษ์ แจ้งภัย
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๖๑

เด็กชายธีรภัทร พันธ์รักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๖๒

เด็กชายธีรัตม์ วงศ์เตชะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๖๓

เด็กชายนครินทร์ บัวโพมล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงนพณพัชร์ เขียวเอม ๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๖๕

เด็กชายนพดล บู่ทอง ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๖๖

เด็กชายนพนนท์ เปาเล้ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๖๗

เด็กหญิงนพภัสสร สาธุธรรม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๖๘

เด็กชายนภจร พุกปราง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงนภศร โพธิศรี

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงนภัสสร บุญนะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๗๑

เด็กหญิงนัฐชพร มะยุรา ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๗๒

เด็กชายนัฐพล ชมผล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงนัฐภรณ์ ฉำเสาวรส
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงนันทชพร แก่นคำ ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๗๕

เด็กชายนันทชัย คำมีภา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงนันทิพร จันแจ้ง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงนิชกานต์ เอียมไชย

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงนิศากร รุณจำรัส
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงนีรชา พวงมาลัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงนุชณิชา สิงห์แก้ว ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๘๑

เด็กชายนุพร ด้วงมีผล ๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๘๒

เด็กชายเนรมิต ฟกแฟง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๘๓

เด็กชายปฏิภาณ มากสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงปทิตตา พืชจันทร์
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๘๕

เด็กชายปนาวุธ ละอองคม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงปภัสมณ สมเผ่า
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงปภัสสร หลีเกษม ๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๘๘

เด็กหญิงปลายฟา ไม่ปรากฎ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงปวีณา อรุณแจ้ง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงปากิตตา ปุนหาวงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงปานชนก เกิดทอง ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ วรรณา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๙๓

เด็กหญิงปยะพร หอมขจร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงผัลย์ศุภา ไกรเทพ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๙๕

เด็กชายพงศกร คำหงษา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๙๖

เด็กชายพงศกร ศรีชมภู ๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๙๗

เด็กชายพงศกร สุกิจจานนท์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๙๘

เด็กชายพงศพัศ แสวงหา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๕๙๙

เด็กชายพงษ์เพชร เพชรกาศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงพนิดา ทองรุ่งงาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๐๑

เด็กหญิงพรทิพย์ นุ่มนวล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงพรนภา ลูกอินทร์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๐๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ ชูบุญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๐๔

เด็กชายพลกฤช อิศรานุกูล
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงพัชรพร ประดับเพ็ชร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๐๖

เด็กหญิงพัชรพร เสนาพิทักษ์ ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๐๗

เด็กชายพัชรพล เขียวเสน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๐๘

เด็กหญิงพัชราภา ดุลบดี ๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๐๙

เด็กชายพายุ ชีกลาง ๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๑๐

เด็กชายพิเชษฐ์ นำสอาด ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๑๑

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ดุธิตา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร อัชชศิริ ๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๑๓

เด็กหญิงพิมพิมล ศรีวิจารณ์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงพิราษรัตน์ ใจมนต์ ๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๑๕
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

แอมกองแก้ว ๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๑๖

เด็กชายพีรพล ถาดทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๑๗

เด็กชายพีรภัทร วงเวียน ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๑๘

เด็กชายพีรภาส มีประวัติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๑๙

เด็กชายพีรวัฒน์ ชัชวาลเดโชชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑๘ / ๒๓๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๒๐

เด็กชายพีระพัฒน์ คุ้มด่านกลาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๒๑

เด็กชายพีระพัฒน์ ชาประดิษฐ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงพุทธพร หนองขุ่นสาร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงเพียงฟา พบศิลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงฟาอรุณีย์ พวงสมบัติ ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงภคพร พลอยช่าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๒๖

เด็กชายภครพล แก้วผ่อง
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงภัทธา อู่รักษา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๒๘

เด็กชายภาคภูมิ ธรรมซุย ๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๒๙

เด็กชายภาคภูมิ ยังเจริญ ๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๓๐

เด็กชายภาณุพงศ์ หัสเดชะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๓๑

เด็กชายภานุ บุญเปรม ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๓๒

เด็กชายภานุเดช คำยนต์ ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๓๓

เด็กชายภานุเดช บู่ทอง ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงภานุมาส เต็มพร้อม ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีโพธิช้าง

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๓๖

เด็กชายภูชิสสิ

์

ทองเนือแท้

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๓๗

เด็กชายภูผา สาสนะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๓๘

เด็กชายภูมิธเนศ ลูกอินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๓๙

เด็กชายภูริณัฐ์ โมอ่อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๔๐

เด็กชายภูวริศ นามีผล ๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๔๑

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ขำขาว ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงมนัสชนก วงค์เลิศ
๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๔๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

กระจ่างศรี ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๔๔

เด็กชายยศกร พานทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๔๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์

สังกรแก้ว ๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๔๖

เด็กชายรพีพัทธ์ แก้วสิมมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงรวีวรรณ ใจงาม
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๔๘

เด็กชายระพีพัฒน์ บุญมาก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๔๙

เด็กชายรัชภูมิ แพปาน ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ แตงอ่อน
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๕๑

เด็กชายรัฐภูมิ เทียงจิตต์

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๕๒

เด็กชายรัฐภูมิ สุดสวาด
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๕๓

เด็กชายรัฐภูมิ แสนสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กงชุน ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๑๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีพุทธา ๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงรุจิรดา บุญเพิม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงลีลาวดี พวงมาลัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงวรกมล จาดโห้ ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๕๙

เด็กชายวรพันธ์ บัวเผือน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๖๐

เด็กชายวรากร อิมวงษ์

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงวราพร เก่งสาริกิจ ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงวรินทร ขำวิลัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงวริศรา ศรพรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๖๔

เด็กชายวัชรินทร์ แอ่งสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๖๕

เด็กชายวันเฉลิมชัย บางเขน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงวัลวลี แสงเทศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๖๗

เด็กชายวิชุกร เชือเงิน

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๖๘

เด็กชายวิเชียร ธนิกกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๖๙

เด็กชายวิทวัส ธนูศิลป ๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงวิภาดา เพิกอินทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงวิลาวรรณ กระต่ายจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงวิลาสินี เกตุอ่วม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๗๓

เด็กชายวีรภัทร บวรเวสสะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๗๔

เด็กชายวีรภัทร สดใสญาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงศศิธร ลอดสุโข
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงศศิวิมล ฉิมยาม
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๗๗

เด็กชายศักรินทร์ เจ้าสุวรรณ์ ๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงศิรดา คำรักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงศิริกัญญา ฤทธิบัณฑิตย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงศิริธร ทองคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงศิวพร หวานไข่แก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๘๒

เด็กชายศุกลวัฒน์ แก้วกระแสร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๘๓

เด็กชายศุภฤกษ์ แปนศิริ ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๘๔

เด็กชายศุภฤทธิ

์

โฉมงาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๘๕

เด็กชายสมศักดิ

์

วีระชัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๘๖

เด็กชายสมศักดิ

์

เอียมไชย

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงสรัญญา จันทาบ
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๘๘

เด็กชายสราวุธ หอมจิตร์ ๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงสรุตา แสนสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๙๐

เด็กชายสาคเรศ รุ่งสว่าง ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๙๑
เด็กชายสารินลักษณ์

แก้วลาไลย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๙๒

เด็กชายสิทธิโชค ฮวดสวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๙๓

เด็กชายสิทธิพล แตงอ่อน ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงสิริกัญญา สงค์จันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงสิริญา คูเมือง
๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงสิรีวิมล เชือทอง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา แย้มละมัย ๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๙๘

เด็กชายสุขธงชัย ครองชนม์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๖๙๙

เด็กหญิงสุชาดา สาริกา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๐๐

เด็กชายสุทธโชติ ชินดร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๐๑

เด็กชายสุทวิทย์ ทองคำ ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงสุธิตา แก้วเอียม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงสุพรรณพร เผือกทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงสุภาพร นนท์ภักดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงสุภาพร ศรีสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๐๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริโต
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ นมินรัมย์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงอรกมล เสริฐวาสนา ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงอรอนงค์ ไกรสินธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๑๐

เด็กชายอาทิวราห์ จาตุพรพิทักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๑๑

เด็กชายอานนท์ นเรณสด
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๑๒

เด็กชายอุเทน กำจัดภัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ ยีกัว

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๑๔

เด็กชายเอก โคตะ ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๑๕

เด็กชายเอกระพี ขำขาว
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงไอยรินทร์ สวัสดิสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๑๗

นายชาคริต สุขสำอางค์
๑๗/๐๖/๒๕๓๘

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๑๘

นายประกอบ คำแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ทองอาหร่าม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๒๐

นางสาววรรณฤดี กลินมณฑา

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๑
กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๒๑

นายวริศ วรรณสถิตย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๒๒

นายวัฒนา ฦาชา ๑๐/๐๓/๒๕๓๙ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๒๓

นางสาวสมใจ มูลประยูร
๒๗/๑๐/๒๕๓๖

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๒๔

นางสาวเสาวณีย์ หิรัญภัทรสกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๒๕

นายอานนท์ วงษ์เพ็ชร
๑๙/๑๐/๒๕๓๔

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๒๖

นางสาวกนกกานต์ นวลสุวรรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๒๗

นางสาวกุลนัฐ ลำประเสริฐ ๒๖/๑๐/๒๕๔๐ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๒๘

นายคณาสิต บุญคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๒๙

นางสาวเชษฐ์ธิดา วันมะณี
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๓๐

นายณชนกมล อิมเทศ

่

๑๘/๐๔/๒๕๒๖
กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๓๑

นางสาวณผัสสอน เลิศพรรณวดี
๒๗/๐๔/๒๕๒๔

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๓๒

นายณัฐฐา ศรีจันทร์ ๒๕/๑๐/๒๕๐๐ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๓๓

นายณัฐพล มาพันธ์ ๐๙/๐๒/๒๕๔๒ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๓๔

นายณัฐพล วัฒนมงคลลาภ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๓๕

นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ทวี ๐๔/๐๓/๒๕๔๖ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๓๖

นางสาวดวงเดือน ยาวศิริ
๐๔/๑๑/๒๕๒๔

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๓๗

นายธรรมรัตน์ รุ่งแสง ๐๓/๐๓/๒๕๓๗ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๓๘

นายธวัชชัย ฉิมยาม
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๓๙

นายธีรพงษ์ สุวรรณศรี ๐๖/๐๗/๒๕๓๔ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๔๐

นางสาวนุจรีย์ สร้อยตา
๑๕/๐๕/๒๕๓๒

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๔๑

นางสาวประภัสรา ลีนาเพ็ชร
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๔๒

นางสาวพนิดา แก้วกระจ่าง ๒๐/๐๗/๒๕๓๘ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๔๓

นายพรเทพ สุวรรณ
๒๑/๐๔/๒๕๓๗

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๔๔

นางสาวพัชรพร ธงโบราณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๔๕

นายพัชรพล ปาลกวงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๔๖

นายพิษณุ เสมอใจ ๑๕/๑๐/๒๕๓๐ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๔๗

นางสาววรรณภา เสาสวัสดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๐ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๔๘

นายวิเชนทร์ ทองสิงห์ ๑๐/๐๔/๒๕๒๐ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๔๙

นายวิรัตน์ นันทพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๓๑

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๕๐

นางสาวศุภนิดา ขาวสำอางค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๕๑

นางสาวสโรชา มังมี

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๒
กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๕๒

นางสาวสุธิดา พรมเกตุจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๕๓

นางสาวสุนิตา คชินทร ๑๑/๐๓/๒๕๔๐ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๕๔

นายสุภาพร เรืองประเสริฐ
๑๕/๑๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๕๕

นายสุวรรณชัย สีบุญเรือง
๑๘/๐๔/๒๕๓๕

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๕๖

นางสาวอนงค์ จันทวิมล
๒๗/๑๐/๒๕๒๙

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๕๗

นายอนุชา ศรีน้อย ๐๖/๐๗/๒๕๔๐ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๕๘

นายอภิชัย สังคพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๕๙

นางสาวอรภา รืนนาม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๓
กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๖๐

นางสาวอริสา ภูมิวิจารย์
๑๕/๐๙/๒๕๓๘

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๖๑

นางสาวอินธิรา กิจจา
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๖๒

นางสาวชลธิชา ด่านณรงค์ ๑๗/๐๖/๒๕๔๐ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญมี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๖๔

นายณัตพล นันตราม
๐๘/๑๒/๒๕๓๑

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๖๕

นายทวีชัย เมฆสุวรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๖๖

นายนเรศ ม่วงรอดภัย ๐๔/๐๗/๒๕๔๐ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๖๗

นางสาวนฤธร เสาร์แก้ว ๐๔/๐๙/๒๕๔๓ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๖๘

นายบูรเวศน์ เสนาธรรม ๑๗/๐๒/๒๕๒๐ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๖๙

นางสาวเบญจวรรณ
สืบพิลัย ๑๖/๐๘/๒๕๔๐ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๗๐

นายปรัชญา วรวุธ ๐๒/๐๘/๒๕๔๑ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๗๑

นางสาวพัชรี กาเซ็ม
๑๙/๐๒/๒๕๓๑

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๗๒

นายพีรพล จันตรี
๐๙/๑๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๗๓

นางสาวภัคจิรา ปนหย่า
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๗๔

นางสาวรัตนา นาคบุรุษ
๑๔/๐๔/๒๕๓๔

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๗๕

นางสาววนิดา ลิโคตร ๐๖/๐๑/๒๕๓๕ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๗๖

นายวรรชาติ พุ่มภู่ ๐๗/๐๙/๒๕๓๖ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๗๗

นายวัชรชัย จันทร์แจ่ม ๐๑/๑๑/๒๕๔๐ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๗๘

นางสาววิภา เกลียงหนามเตย

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๑ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๗๙

นางสาวศิริลักษณ์ ทองคำ
๒๘/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๘๐

นายสิริชัย จันทร์แจ่ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๘๑

นางสาวสุจิตา ภูหงษ์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๓ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงสุณิชา ทองสิงห์ ๐๗/๑๐/๒๕๔๘ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๘๓

นางสาวสุพรรษา วันณี ๒๑/๐๗/๒๕๔๐ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๘๔

นางสาวสุภัสสรา ชอบสะอาด ๐๙/๐๓/๒๕๔๓ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๘๕

นางสาวอนัญลักษณ์
คงเก่ง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕
กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๘๖

นายอรรณพ ศรน้อย
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๘๗

นายฮวด ด้วงสอ ๐๑/๐๑/๒๔๙๘ กศน.อำเภอหนองเสือ วัดบึงบาประภาสะวัต  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๘๘

เด็กชายณรากรณ์ หนองเหล็ก
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส วัดจตุพิธวราวาส  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงทอฝน แซ่จิว ๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๙๐

เด็กหญิงกิตติธรา ลีฟก ๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๙๑

เด็กชายณัฐวงศ์ แจ่มดวง ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๙๒

เด็กชายธีรเดช หมันขัน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๙๓

เด็กชายรัฐภูมิ ลาวทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๙๔

เด็กชายสรวิชญ์ ปนสง่า ๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๙๕

เด็กชายอโนชา สุมารทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงอภัทสรา แสงทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๙๗

นายธนภัทร พละสุ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๙๘

เด็กชายนนทวัฒน์ อ่องจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๗๙๙

นายนาวิน กรานวงษ์
๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๐๐

เด็กชายพชรพล คงวรรณะ
๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๐๑

เด็กชายศุภวิชญ์ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วรรณพัฒน์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๐๓

เด็กชายชัยวัฒน์ หวันทา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๐๔

เด็กชายธนพล คำยนต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๐๕

เด็กชายนิพนธ์ ทิพย์สิงห์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงรุจีรัตน์ หิรัญพฤกษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๐๗

เด็กชายวรรณชัย ทองสังข์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๐๘

เด็กชายวัลลบ สุดศิริ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ แจ่มนิยม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๑๐

เด็กชายธนพร โอ้ยนาสวน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ หมีหมอก
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๑๒

เด็กชายพีระพัฒน์ ปนคร้ามสี ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๑๓

เด็กชายรพีภัทธ์ สมพงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๑๔

เด็กชายอภิรักษ์ ขาวผ่อง ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทศทิศ วัดทศทิศาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๑๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มันใจ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ โพธิสาร ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๑๗

เด็กชายธันวา ขวัญเขียน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๑๘

เด็กชายพีรณัฐ พานทอง ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๑๙

เด็กชายวชิระ ครคง ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงสิรินทรา สายสุวรรณ ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๒๑

เด็กชายสุดยอด ชัยยะ ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง วัดทำเลทอง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๒๒

เด็กชายกฤตพล บุญวิเชียร ๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๒๓

เด็กชายเกษมพันธุ์ เขียวชอุ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๒๔

เด็กชายกฤษฎา อรุณประชารัตน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๒๕

เด็กชายธีรพงษ์ กลับสงเคราะห์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๒๖

เด็กชายบุญสม ทับสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๒๗

เด็กชายปกรณ์ อินทร์ชัย ๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๒๘

เด็กชายเมธัส ศรีสมพร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๒๙

เด็กชายอัษฎาวุฒิ แคไธสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๓๐

เด็กชายจิรายุ เพ็งรุ่ง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๓๑

เด็กชายชลธี แปร้จาด ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๓๒

เด็กชายณัฐภูมิ มีชำนาญ
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๓๓

เด็กชายธวัชชัย จำนงสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๓๔

เด็กชายนพรัตน แจ่มประเสริฐ ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงนิมารดี ทองสุข ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงเบญญาภา สังข์เงิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๓๗

เด็กหญิงปานวาด คำแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๓๘

เด็กชายปยวัฒน์ อินทร์ชัย ๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๓๙

เด็กชายพลากร บุญร่วง ๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีจันทึก ๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๔๑

เด็กชายฟารุ่ง ทับทิมเทศ ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๔๒

เด็กหญิงสุชาดา สายสงวน ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงอารีญา กิจเจา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ วัดพิรุณศาสตร์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๔๔

นายกรณ์เทพ ทัดบัวขำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๔๕

นายเนติพงษ์ ครุตแจ่ม
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๔๖

นายเมธัส ปานพยัพ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๔๗

นายอนุพงศ์ เอียมอุดม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๔๘

นายจักรกฤษณ์ บุญชู ๐๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๔๙

นางสาววชิรา อยู่คง
๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๕๐

นายอรรถพล วัฒนะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๕๑

เด็กชายกานต์นภัส คำบำรุง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๕๒

เด็กชายจักรินทร์ สิงหทัต ๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ชูสวัด
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๕๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

แย้มทรัพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๕๕

เด็กชายเจษฎา กงแก่นท้าว
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๕๖

เด็กชายชยพล กุญชรจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงชุตินันท์ เบียไธสง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงณัฐติพร กุลบุตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๕๙

เด็กชายธนภัทร ปลูกงาม ๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๖๐

เด็กชายธนาคาร เด่นศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ดาวซ้อน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๖๒

เด็กชายนภา พงษ์กิง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๖๓

เด็กชายปรีชาพล เกิดมงคล
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๖๔

เด็กชายพงศภัค วุฒิพันธุ์ ๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงพนิตธิดา วงค์นคร ๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงแพรวรุ่ง จันดี ๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๖๗

เด็กชายภูเกียรติ ขบวนงาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๖๘

เด็กชายรัตนชัย มามี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงวรนันท์ เพ็ญเกษกร ๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงวริศรา ชูชืน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงวิลาวรรณ แสนวงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๗๒

เด็กชายวุฒิชัย อบพล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๗๓

เด็กชายอำพล พุขุนทด
๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๗๔

เด็กชายเอกรัตน์ นันสันเทียะ ๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๗๕

เด็กชายเอืออาทร

้

ผลงาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๗๖

เด็กหญิงกฤษณา บุญส่ง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๗๗

เด็กชายกิตติชัย แซ่โฟง ๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงกิตติยา กิตติพลางกูล ๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงจิรชยา สิงหรา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๘๐

เด็กชายชญานิน รักบุตร ๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๘๑

เด็กชายชาญณรงค์ ผึงผาย

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงณัฏณิชา ศรีจันทร์มี
๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงณัฐวดี ไชยนิจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๘๔

เด็กชายธนพัฒน์ เพียพล
๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๘๕

เด็กชายธีรวัฒน์ วงษ์พินิจ ๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงนงนุช -
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๘๗

เด็กชายนัทพงษ์ มากสิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงนำทิพย์ มูลกัญญา ๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงบัวบุษกร ชะเอม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๙๐

เด็กชายปอนด์ นิยมพงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงปทมาวดี ปานศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๙๒

เด็กชายปารเมศ คงธารา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๙๓

เด็กชายพงศ์พัทธ์ กลินผล

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงพิจิตรา ยศรุ่งเรือง ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๙๕

เด็กชายพีรวัส แซ่อึง

๊

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๙๖

เด็กชายภัทรพล โกษา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๙๗

เด็กชายวรพล หนูดุก
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๙๘

เด็กชายวรรณชัย สว่างเนตร ๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๘๙๙

เด็กชายวรัญู บุญชู ๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๐๐

เด็กชายวสันต์ พุ่มพานุพันธ์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๐๑

เด็กชายวิวัฒน์ วงษ์สุวรรณ ๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๐๒

เด็กชายวีระชัย บุญประสม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๐๓

เด็กชายศรัณย์ภัทร พวงเงิน
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๐๔

เด็กชายศรายุทธ ชวนสกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงศศิธร ผลมะไฟ ๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงศิรภา ดีนิสัย
๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๐๗

เด็กชายศุภกร พวงเงิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๐๘

เด็กชายศุภชัย ศรีแก้ว ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงสุชามาศ ผดุงนานนท์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงสุชาวดี หล่อดำรงเกียรติ ๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๑๑

นางสาวสุนันทา บุญพันธุ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๑๒

เด็กชายสุพวัท สายสะเกษ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๑๓

เด็กชายอดิเรก ชมชืน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๑๔

เด็กชายอภิวิชญ์ นิมะบุตร
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๑๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภูสีโสม ๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๑๖

เด็กชายเอกนัฏ นรเดชานนท์ ๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๑๗

เด็กชายจักรกฤษ ฤทธิทรง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงจิราภา มูลกัญญา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๑๙

เด็กชายเจษฎากรณ์ วงษ์แก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงชลธิชา นามขุนทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๒๑

เด็กชายชัยพร พีระพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๒๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ประกอบเพชร ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๒๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ภู่ระมาด
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงณิชมน ปานประมาณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๒๕

เด็กชายไตรภัทร์ สุขหนองหว้า ๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๒๖

เด็กชายธนดล กิตติเจริญตระกูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๒๗

เด็กชายธนวันต์ พันธ์สุวรรณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๒๘

เด็กชายนพรัตน์ เสนแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๒๙

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีใส
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๓๐

เด็กชายนิปุณ กองศิลป
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๓๑

เด็กชายบรรณสรณ์ คำวัง
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๓๒

เด็กชายผดุงเดช ชูช่วย ๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๓๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน

วังทอง ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๓๔

เด็กชายพิชัยนพ บำรุงศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงพีระดา สิงห์ทอง ๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงภักดิจิรา

์

แก้วหัวไทร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๓๗

เด็กชายภัควัฒน์ แซ่จิว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๓๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สมสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๓๙

เด็กชายโยธิน แก้วสา ๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๔๐

เด็กชายรภีภัตร แกมเพชร ๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ เลาว้าง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๔๒

เด็กหญิงรัตน์สุคนธ์ เรียบร้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๔๓

เด็กหญิงรุ่งนภา สันทัด
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงลักขณา หลาบมะลา
๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๔๕

เด็กหญิงวนิสา แสงตันแซ่
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๔๖

เด็กหญิงวรรณภา บุญพันธุ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๔๗

เด็กชายวรสรณ์ ฤทธิกระจาย

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงวริศรา ธงสวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๔๙

เด็กชายวายุ ผิวขาว
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๕๐

เด็กชายวินัย ผ่องแผ้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงวิภาวี ฝกฝน
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๕๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พลายแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๕๓

เด็กชายวิศรุต โพธิทรง

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๕๔

เด็กชายวิสาขะ นามวงษา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๕๕

เด็กชายศรายุทธ ฤทธิเดช

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๕๖

เด็กหญิงศริญญา พิมเสน ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๕๗

เด็กหญิงศศิประภา ศรีสุข ๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๕๘

เด็กหญิงศันสนัย์ วารินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๕๙

เด็กชายศิริชัย นิลเหลือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๖๐

เด็กชายสราวุฒิ บางแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๖๑

เด็กชายสุทธิกานต์ สีผาด
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงสุธาสินี สีหมอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๖๓

เด็กหญิงสุรีย์พร ถัวทอง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๖๔

เด็กชายอดิเทพ มานะบัง ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๖๕

เด็กชายอดิศร โสภาศรี ๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๖๖

เด็กชายอติวัณณ์ ศุภวิเชียร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๖๗

เด็กชายอนุพัน ยิมยวน

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๖๘

เด็กชายอนุลักษณ์ เพชรสมบัติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงอภิรมย์ เฉลิมนนท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒๘ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงอริสา คุณสมบัติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงอัจฉรา ผ่องแผ้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๗๒

เด็กชายอำนวย นาคอ่อน ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๗๓

เด็กชายเอกราช บ่อพงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาวง วัดนาวง  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๗๔

เด็กชายกฤตพจน์ พลทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๗๕

เด็กชายกุลฌาน มะลิต้น
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๗๖

นางสาวขวัญชนก สะโง้
๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๗๗

เด็กหญิงจิดาภา พูลปน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๗๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ขะชีฟา

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๗๙

นายวันชนะ แวดไธสง ๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๘๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

สารีมล ๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๘๑

เด็กชายอัมรินทร์ พิมการ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๘๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ แก้วธิตา ๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงชมพูนุช พันพูทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๘๔

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สุขเจริญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๘๕

เด็กชายธนชัย พุ่มขจร ๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ไม่ปรากฏ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๘๗

เด็กชายธีรวัฒน์ พระไตรราช ๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงนิศิกร สร้างบุญมา ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๘๙

เด็กหญิงเบส อำพันแสง
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๙๐

เด็กชายประวิทย์ สนิทพจน์
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงพรทวี เทพวันดี
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๙๒

เด็กหญิงพลอย อยู่คง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงพิมพ์รภัทร ศักดิธนภัทร

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๙๔

เด็กหญิงไพลิน มะสกุล
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๙๕

เด็กหญิงวรรณนิษา หัสโต
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงอัยรัตรดา ดิษศร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงจรีญา โพธิเข็ม

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงจิตสุนันท์ วงศ์ดียิง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงจิรปรียา ชืนแดง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๐๐

เด็กชายเฉลิมพร สืบเทพ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงชญาภา ดนัยพรพิสิฐ ๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๐๒

เด็กหญิงชุตินันท์ งามสม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๐๓

เด็กชายณัฐพงศ์ มาสภา
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๐๔

เด็กชายณัฐพล สายพิน ๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๒๙ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๐๕ เด็กหญิงดวงประภาพร

ฉิมทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงทิพย์ธิดา เรือนเงิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๐๗

เด็กชายธนกฤต วนาชุ่มโชค
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๐๘

เด็กชายธนภัทร หวานใจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงธันธิชา ก๋ากัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ แช่มไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๑๑

เด็กชายธีรชัย อินทยุง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงนฤมล บุญแก้ว ๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงนฤมล หมีบ้านใหม่ ๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๑๔

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

วงศาร
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงปริยากร ดิษฐเจริญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๑๖

เด็กชายภาณุ อุตระชีพ
๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงมัชฌิมา สิทธานนท์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๑๘

เด็กหญิงมัทยดา สาหร่าย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๑๙

เด็กชายรพีพัทร ธรรมคุณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๒๐

นางสาววณิชชา พิมจำลอง ๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๒๑

เด็กชายวภกฤษ รัดสิมวงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๒๒

เด็กชายวรวุทธ รูปสะอาด ๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๒๓

เด็กชายวุฒิชัย แซ่จ๋าว
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา วงศ์พันธ์ ๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๒๕

เด็กชายสุรภัสสร์ ปานผา ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๒๖

เด็กหญิงสุวิมล ทบพวก ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงอนัญพร สังข์สวัสดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๒๘

เด็กชายอภิวิชญ์ แก้วธิตา ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาลัย ๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๓๐

เด็กชายอรรคเดช วงษ์ธรรม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๓๑

เด็กหญิงอลิตา ประสมหิน ๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๓๒

เด็กชายอัครวัฒน์ ไพจิตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๓๓

เด็กชายอัฐกรณ์ สุจริต ๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๓๔

เด็กหญิงอัมพรทิพย์ เข็มดงพลอง ๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๓๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ วนาลัย ๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงอินทิรา ฉิมชนะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองชัน วัดคลองชัน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงนภาพร โพพันธ์ ๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๓๘

เด็กชายประวิทย์ นารี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงอรัญญา พิมทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๓๐ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๔๐

เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วนิล ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๔๑

นายแสวง แก้วมณี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๔๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ คงบรรจง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๔๓

เด็กชายกิตติกร คชวงค์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๔๔

เด็กหญิงนฤมล ฉุนสีคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงบุณยานุช สร้อยทอง ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๔๖

เด็กหญิงปุณยวีร์ บัวพุทธ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงวิภา ภิรมย์จันทร์ ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๔๘

เด็กชายหัสดี เจริญจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๔๙

เด็กชายอลงกต จรูญศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ วัดสุนทริการาม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานเสียง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๕๑

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เรืองศรี
๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๕๒

เด็กชายธีรวุฒิ ไม้แก่นจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๕๓

เด็กชายปญญากร จีนแผ้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๕๔

เด็กหญิงพิมลัดดา ปกษา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๕๕

เด็กชายภานุพงษ์ พวงเพ็ชร
๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๕๖

เด็กชายมงคลชัย นามแสงผา ๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๕๗

เด็กชายวันชัย ไชยสิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๕๘

เด็กหญิงศรีวรรณ พิมพ์จันทร์ ๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๕๙

เด็กชายศักรินทร์ วงษาเศก ๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๖๐

เด็กชายชัชชัย นาดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๖๑

เด็กชายโชคชัย อิมรวย

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๖๒

เด็กชายณรงค์ชัย โคกแก้ว ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เฟองบุญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๖๔

เด็กชายธนภัทร เริมบุญ

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ รูปเอียม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๖๖

เด็กชายปกรเกียรติ

์

อันตุ่น

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๖๗

เด็กชายปรีชา วงษ์เกิด
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงภัทรธิดา แกมศรี ๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๖๙

เด็กชายภูธเนตร ทองอร่าม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๗๐

เด็กชายรวิพล คล้ายคลึง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๗๑
เด็กชายศักดิกรินทร์

์

อ้วนเตีย

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๗๒

เด็กชายศิริพงษ์ สุขล้อม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๗๓

เด็กชายสุเมธ ชังชัว

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ ทองบ่อ ๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๓๑ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๗๕

เด็กชายอนุชา เนืองเสวก

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงกนกอร สายสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๗๗

เด็กหญิงกมลวรรณ คงสมกาย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๗๘

เด็กชายกฤติมา เปาสอน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๗๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ฝกบัว
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงเกศแก้ว พงษ์อร่าม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงแก้วตา ปนทอง ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๘๒

เด็กหญิงจีรนันท์ อิมเอิบ

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๘๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ โพธิไทร ๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๘๔

เด็กชายชัยพร คนฑา
๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงโชติมณี คชชาคร ๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๘๖

เด็กชายณัฐนนท์ งามละมัย ๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ขนุนก้อน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๘๘

เด็กชายณัฐพล แก้วมณี ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๘๙

เด็กหญิงดารารัตน์ ศีลพิพัฒน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๙๐

เด็กหญิงทัชชา คำนุช ๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ ห่มเช้า
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๙๒

เด็กชายธนวิชญ์ รุ่งเรือง ๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๙๓

เด็กชายธัญเทพ ทองไทย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๙๔

เด็กชายนพเกล้า จันทร์วงศ์ ๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๙๕

เด็กหญิงนภัสกร ศรีมณี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๙๖

เด็กหญิงนภาลัย หลวงอินทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๙๗

เด็กหญิงนรินทร เรืองศรี ๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๙๘

เด็กชายนัฐนนท์ สู่สุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๐๙๙

เด็กชายนัฐวุฒิ นุชคุ้ม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๐๐

เด็กหญิงปริยาภัทร ฤทธิเดช

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงปยาภัทร ขุนพล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๐๒

เด็กชายพงศกร ปกษา ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๐๓

เด็กชายพรสมพงษ์ ไตรโรจน์เมธี ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๐๔

เด็กชายพิพรรธ ออกผล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๐๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สมจิตร ๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงลลิตา จันทร์ดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๐๗

เด็กชายวราเทพ คงสัตย์
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๐๘

เด็กชายศราวุธ จัดนอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๐๙

เด็กชายสรวิศ สนใจยิง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๓๒ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๑๐

เด็กหญิงสารสินญ์ จันทร์ทรัพย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๑๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เจริญสุข ๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงอรณิชา ตามญาติ ๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงอริศรา วิบูลย์ศิลป ๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๑๔

เด็กชายวีระยุทธ สมานทอง ๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๑๕

เด็กชายจิรยุทธ ทำงาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงจิรัชญา คำแพร ๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๑๗

เด็กชายชนะวัฒน์ แพรขาว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๑๘

เด็กชายนวพล บุญทุม ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงนำทิพย์ แซ่พ่าน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๒๐

เด็กชายพรชัย มีโรจน์
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๒๑

นางรัตตวรรณ สนรัมย์
๑๘/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนกันตวรรณ วัดบ่อเงิน  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๒๒

เด็กหญิงกชวรรณ เอียมชม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงกนกพร พุทธชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ โนรี ๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๒๖

เด็กชายกรองพล ตลับนาค ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๒๗

เด็กชายกฤตพัตร ตรีโพลา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๒๘
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์

ชมภูแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๒๙

เด็กชายกฤษณะ รักษาบุรี ๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๓๐

เด็กชายกฤษดา กาวีวน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๓๑

เด็กชายกฤษดา รุ่งรัตน์ ๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคนิกร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงลำพูน ๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๓๔

เด็กชายกัณชัย สุขกลำ ๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงกันสุดา มังคชาติ ๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๓๖

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เละ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๓๗

เด็กชายเกรียงไกร เขียวเปยม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๓๘

เด็กชายขจร ทนคง
๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงจันทิมา ตรีขันธ์ ๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๔๐

เด็กชายจารุพงศ์ อนุโชติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงจิรนันท์ นันเขียว
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๔๒

เด็กชายจิรันธนิน โกศล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๔๓

เด็กชายจิราพัฒน์ อินพรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๔๔

เด็กชายจีรพันธ์ จิณกับ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๓๓ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงเจนจิรา กรองมาดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๔๖

เด็กชายเจษฎา คำเวียง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๔๗

เด็กชายเจษฎาพร สุทาสี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงชลดา ตรีขันธ์ ๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๔๙

เด็กชายเชาว์วัตน์ อำทองคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๕๐

เด็กชายเชิดชาย มานิตย์ ๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๕๑

เด็กหญิงฐิตาภา สายบัว ๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๕๒

เด็กชายณพจรส วิหงสกุล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๕๓

เด็กชายณรงค์ธร คุณอุดม ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๕๔

เด็กชายณัฐชนนท์ ชุ่มสุวรรณ์
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๕๕

เด็กชายณัฐนนท์ กิงแสง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๕๖

เด็กชายณัฐพล ศรีสุข ๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงณัฐวรา ขวัญปง ๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สอนคำมี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๕๙

เด็กหญิงดาริกา เดชฤทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๖๐

เด็กชายดิษเรศ ว่องชาญกิจ ๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๖๑

เด็กชายทศพร จิวตระกูล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ มุกดาประกร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงธนิตา ทองอุ่น
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แจ่มกระจ่าง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงนมัสกร ใสสม ๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงนรีรัตน์ อักษร
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงนันท์นภัส มณีขาว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๖๘

เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์ประธาตุ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงนันทิชา แสงสุธา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงนิภัทร์ชล พฤกษชาติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงนิศาชล มูลามัญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๗๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ

เสลานอก ๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๗๓

เด็กชายปธานิน วรไกรราษฎร์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๗๔

เด็กหญิงปญญาพร เวชสุกรรม ๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๗๕

เด็กชายปณณวัฒน์ จันทร์กลินหอม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๗๖

เด็กหญิงปานรดา ประจงมูล
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงปาริฉัตร สิงห์เชือ

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๗๘

เด็กหญิงปยฉัตร์ แสงสุธา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๗๙

เด็กชายปยวัฒน์ ศิลาบุตร ๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๓๔ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๘๐

เด็กชายปุริมปรัชญ์ ธรรมสะดวก
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงพรพรรณ แดงอิม

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงพรรษา พิกุลทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๘๓

เด็กชายพฤกษา บุญสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๘๔

เด็กชายพลพล วิบูลย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงพัชริดา ไผ่งาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงพัชรี มีจริง ๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงพิมชนก โภชะนะหาร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๘๘
เด็กหญิงพิมพากานต์

วัยเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงพิมลวรรณ นาคนิรภัย ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ เหมือนใจ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๙๑

เด็กชายพีรภัทร กู่พิมาย
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๙๒

เด็กชายพีรภัทร โปเหมือน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๙๓

เด็กหญิงแพรพิไล ปูน้อย
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๙๔

เด็กชายภูมรัตน์ หวังสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๙๕

เด็กชายภูมิธนินทร์ สหะลาภ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๙๖

เด็กชายภูริภัทร บุญเลิศ ๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๙๗

เด็กชายภูษิต หวลชัยภูมิ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๙๘

เด็กชายมงคลศรัณย์
รังจะโปะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๑๙๙

เด็กหญิงมนัสชนก ชัยประทุม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงมุทิตา รุ่งเดชากรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงยมลทัช ปสเสนะ ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๐๒

เด็กชายยานุภาพ เอือนไธสงค์

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงยุภาพร ทอนเสาร์ ๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๐๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์

รอดผัน
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๐๕

เด็กชายรณชัย ไชยสุระ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๐๖

เด็กชายรัชชานนท์ มันคง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๐๗

เด็กชายรัฐภูมิ ชืนจิตร

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๐๘

เด็กหญิงรัตนา ขวัญชัย ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๐๙

เด็กชายเรวัตร มธุรสพงศ์พันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงลภัสรดา จำปาดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงลลิตพรรณ โพธิเศษณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงเลอลักษณ์ บุญคุ้ม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ วรรณสุทธิ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๑๔

เด็กชายวอ รอด ๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๓๕ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงวิชชุดา ขอหวนกลาง ๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๑๖

เด็กชายวิรัตน์ กุลประดิษฐ์
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แนบสนิท
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๑๘

เด็กชายวีรชัช อุบลมณี ๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๑๙

เด็กชายวีรพล จัดงูเหลือม ๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงศศิชา รอดเนียม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงศิริพร ขจรพุทธรักษา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๒๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

จันทรจามร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๒๓

เด็กชายศิวดล อินทหอม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๒๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

ชิลนาค ๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๒๕

เด็กชายศุภชีพ เนียมปาน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๒๖

เด็กหญิงศุภานันท์ พันธุ์รัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๒๗

เด็กชายสงกานต์ ไกรศักดิศรี

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๒๘

เด็กชายสมศักดิ

์

กัญญารัตน์ ๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๒๙

เด็กชายสรยุทธ ดียิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๓๐

เด็กชายสันทัสน์ ปนแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงสินิทรา นวลจันทร์ ๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๓๒

เด็กชายสุขสันต์ กายท้วม ๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงสุทธิดา วงษ์หมอ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๓๔

เด็กชายอภิชาติ ยอดสิงห์ ๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๓๕

เด็กชายอภิวัฑฒน์ อ่อนสะเดา ๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีบุญเรือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงอินทิรา วาจาจริง ๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาธิปตย์วิทยาคาร วัดพิชิตปตยาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงภัทฑิรา โชติมณี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงสุชาดา เนียมจ้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๔๐

เด็กหญิงธมนวรรณ เรืองธานี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๔๑

เด็กชายพงศ์เทพ แสนวงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์
วรรณศรี ๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๔๓

เด็กชายกฤษณะ ท้วมมัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๔๔

เด็กชายกวิน ตามสอน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๔๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย อันโย ๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงจิรพัฒน์ กลันบุบผา

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๔๗

เด็กชายฐาปกรณ์ อินโต
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๔๘

เด็กชายฐิติพงษ์ ราวทอง ๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๔๙

เด็กชายณัฐพล แก้วพวง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๓๖ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๕๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ บัวตูม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงทิฆัมพร พลโต ๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๕๒

เด็กชายธนาคม เวียงนนท์ ๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๕๓

เด็กชายธราดล อนุกูลชัยสกุล ๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๕๔

เด็กชายธราเทพ จันสีมา
๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๕๕

เด็กชายปญญาพร ขานทรัพย์ ๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๕๖

เด็กชายพงศกร คำสุข ๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๕๗

เด็กชายพนมชัย คำถา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วอาจ ๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๕๙

เด็กหญิงเพ็ญรพี วงษ์ครุฑ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๖๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขีวัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ อยู่ดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงวรรณิดา อานนท์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญม่วง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๖๔

เด็กชายศิรพัฒน์ สิงห์น้อย ๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๖๕

เด็กหญิงศุภาศิณี คงกระพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๖๖

เด็กชายสันติสุข ปนทอง ๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๖๗

เด็กชายสิรภพ วันจังหรีด
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๖๘

เด็กชายสิริวุฒิ ล้อทวีทรัพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๖๙

เด็กชายสุทธิภัทร มุกดา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๗๐

เด็กชายอดิเทพ พลยุทธ ๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๗๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ดิศโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๗๒

เด็กหญิงอรสา ชัยชนะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงอรอุมา โพธิพรมศรี

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๗๔

เด็กชายอาณัติ บุญม่วง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงอาลีญา โคตรอรัญ ๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสโมสร วัดศรีสโมสร  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๗๖

นายนพกร เกตุมณี ๐๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๗๗

เด็กชายนวพน แย้มเกษม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงพรพิมล นวลสาลี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงสายรุ้ง ทองคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๘๐

เด็กชายสุวัตน์ บุญเลิศ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๘๑

เด็กชายอมรินทร์ สมบูรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๘๒

เด็กชายเกียรติยศ จันทนี ๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๘๓

เด็กชายณัฐพล ทองรุ่งงาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงทัศน์วรรณ ก้อนศิลา ๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘)   ๒๓๗ / ๒๓๘

้



ศ. ๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด องค์กร / สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๘๕

เด็กชายธีรภัทร เกตุมะณี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๘๖

เด็กชายประสิทธิ

์

เกิดมังมี

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงแพรวา จันทรวิจิตร
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๘๘

เด็กชายฤทธินันท์ โหสุข
๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๘๙

เด็กชายวิบูลย์ อิมลาภ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๙๐

เด็กชายศรายุท สมบูรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๙๑

เด็กชายสิริชัย ณวันศุกร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๙๒

เด็กหญิงสุพัตรา เผือกกันสี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๙๓

นางสาวหนูแหวน ทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงอรปรียา แสงขำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๙๕

เด็กหญิงอัญชลี จันทร์รุ่งแสง ๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

ปท ๒๔๒๖๑/๐๘๒๙๖

เด็กชายอัธพล นาคพญา ๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม วัดจุฬาจินดาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพสุธี)

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑

วันที  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑

่
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