
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดราชบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๑๙,๐๖๐ คน ขาดสอบ ๔,๔๕๐ คน คงสอบ ๑๔,๖๑๐ คน สอบได้ ๗,๘๐๗ คน สอบตก ๖,๘๐๓ คน (๕๓.๔๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกนกภัณฑ์ เปยศร

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายพิชชากร อุ่นเดช

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายรุ่งสุริยา ส้มศรีจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายสิทธิพงศ์ อิมดวง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายกิตติชัย แสงสุขปรัง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๐๖ เด็กหญิงปญญ์ภัคพิมพ์
อินต๊ะใหล

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายอาทิตย์ ทองนุ่ม

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายธนภัทร ทองแจ่ม

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายภคพล กุมาโล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายปณต เสร็จแตง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายสมปอง ทองดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายอุเทน เอือการ

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายโชคดี มีสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญเรือน

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายสาธิต แก้วคำมา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายธิติวุฒิ ทับเณร

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงกิตติวรรณ ทักคินาดิน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์ฉวี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงไพจิตรา ชีพนุรัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงสุรางคนา จูฑะเสน

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงฐิติมา พุฒพรม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา นิลเจียรนัย

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงอัจฉรา สาคร

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงสุวภัทร จินดาพล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงภัทรา สืบบัวแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา รังศิริรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายชนินท์ณัฐ แก้วอร่าม

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงณิชารีย์ คนมี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงพัสวดี รำไพภักดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงฐิติพร มหากลัน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงบุษกร นวมทะนงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงพิยดา สุขกิจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายธีระพงษ์ คำฤทธิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เกตุแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายกิตติชัย บุญมา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายอัษฎาวุธ ธนาคมเศรษฐ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายภูชิต คำดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายมงคล พุทธชาด

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายผาภูมิ พุ่มสงวน ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายพศวีร์ กำพูน ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายอดิเทพ เวชประสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงกนิษฐา ศรีสุข ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงเขมจิรา แก้วประดิษฐ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงฐานิยา จุกกษัตริย์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงพัชราภา พรมมิ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไพรพฤกษ์ ๐/๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญน้อย ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงคณิศร สายรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงพรธวัล นวกิจวรกานต์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงพรนภา จันทรักษา ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงพีรยา ทองมี ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงภคพร อ่อนแฮน ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงศรุตา จุ่นสาย ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงสุภาวดี แผนคงนาม ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โม่งประเสริฐ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายชิตวัน ทองปรอย ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายภัทรพล เสือเปย ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงมณทยา จันทร์พุ่ม ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงสุภาวดี ภิรมย์กำพุช ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงขนิษฐา ปรางค์ทอง ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ พุ่มไม้ใหญ่ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงอศัลยา มณีรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงหยาดนำ วิชัยดิษฐ์ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายวิชากร จำความ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

ผลพานิช ๐/๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายอภิพล สัตย์ใหญ่ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงเนติกรานต์ จุลเสน ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงอลิสา คูณขุนทด ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงนัยนา ฉัตร์กรด ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงสุนิสา ปจันทร ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงศิริโสภา แก่นจันทร์ดา ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายสงกรานต์ อินทรกุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายสมพล ธรรมชาติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงฐิตา ชืนยินดี

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา แสงทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงธนภสร ชูระเชตุ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงธันยพร ราษฎรดี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงพธิรา พานทอง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายภานุพงษ์ ไม่ทราบ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงมนต์ทิพย์ ตุ่นแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายรัฐภูมิ ทองกันยา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายรัฐภูมิ แก้วประดิษฐ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงวรรณรดา มันหมาย

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงศรีลา ยาดอว์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงสุรินทร์ญา สู่ศิริ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงแพรวา คล้ายสุบรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงแพรวา ณ บางช้าง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงโชติกา ภู่ระหงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายกิตติภพ ชมตันติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายบารมี เพ่งไพฑูรย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายพงศ์เทพ เย็นใจ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ชิตเกษร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงวรัญญา พลอยงาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงอุมาพร เทืองผล

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายไกรวิชญ์ อู

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายชนกานต์ แปลกเมือง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายชยพล เบียดขุนทด

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายตรีรติ เพ็ญเพียร

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงพัชริน คล้ายสี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงมณฑิรา แก้วประดิษฐ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงสุสิรินท์ อึงพานิช

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงอรนุช สุดใจ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายเทพเจริญ แก้วพร้อมเลิศ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงแก้วกมล ดาวจันทึก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงภัคพร เกิดสังข์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงสรารินทร์ กลินหอม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงจันทรา เดือนแจ่ม

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงธันยชนก ลอยมันคง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงปรมาภรณ์ ปานน่วม

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงวันวิสา มาคัชชะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงกชกร ครุธเวโช

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงกนกพร ขำสุวรรณ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายกฤตณัฐ งามประเสริฐ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายกฤตนัย เกตุมานพ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงกัณฐมณี เจริญปฐยาวัต

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงกาญจนพัชษ์

ทรงสนามทิพย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงกิงไผ่

่

ชนประเสริฐ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายคุณาธิป รุ่งแจ้ง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายคุณานนท์ พรมวัง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายจักรพรรดิ วิภาครัตกุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายจักริน สุขโสภณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงจิดาภา พุทธคุณเมตตา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงจิรญาณ์ ตะโก

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงจิราพร เกษมสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายจิรายุส วังคีรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายจีระภัทท์ จำดวง

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ลอยลม

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงชญาดา จันทร์ทุ่ง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงชนม์จิรา วรรณรัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายชนะ สนธิศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงชนากานต์ ดวงเนตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงชนาภา สินพิทักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงชนิษากานต์ จำปาศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงชมพูนุช ส่งศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงชลลดา อิมอุทร

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายชินดนัย มีคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงฐิรพร ครุฑางคะ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายณภัทร หนูภัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงณัชชา โคฮุด

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศิรินาวี

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายณัฐดนัย พันธุ์คำพา

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงณัฐนารี สุวรรณไมตรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายณัฐภูมิ สุจริยานุรักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงณัฐมล ปลืมประสิทธิ

้ ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายณัฐเดช คำใส

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงณิชากร อุ่นไชย

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงดลพร ประเสริฐ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายตะวัน ศรีชา

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงทักษิณา หลำสมหวัง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายธนกฤต ต้นแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายธนกิจ ธนิกกุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายธนบูรณ์ นามทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายธนภัทร ทับทิมทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงธนาพร เปรมปราศัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงธนาพิชญ์ อุตทาลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงธนาภรณ์ กำไม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงธาราทิพย์ พิมพ์บุตร

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงธิติมา พรหมมา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายธีระชัย แซ่ลี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

คำแสนลาช
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงนงนภัส หลีล้วน

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ ปองกัน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงนันทิยา มีต้องปน

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงนิตยา เปลียนชัง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงนิลจินดาพร เลิศพิทักษ์กมล

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงบัวสรวง โรจโนภาส

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงบุณยนุช ห่างไกลพุ่ม

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงบุณยานุช เพชรนิล

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายบุรินทร์ กิตติอุดม

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงบุษยมาศ เสนเทศ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายปฐวี ฤทธิเดช

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงปวริศา ตัณฑ์เจริญรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงปวีณอร อินทร์สร

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายปณณวิชญ์ จอมเกตุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงปาริชาต เกิดดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงปยะวรรณ หมวกสา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงปุณยนุช จันทร์หา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายพงศธร สาดะระ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงพรชนัญญ์ ทองดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงพรนภัส ทัศน์ศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายพรภวิษย์ พรหมเจริญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายพลวัฒน์ สมโภชน์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงพิยดา วิลาวัลย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ เศรษฐบรมศักดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงภทรพร ประชาบาล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงภัคจิรา โพธิเตียน

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงภัทรกันย์ ระดมกิจ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงภัทรพร ตันรัตนะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายภัทรพล เรืองเดช

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงภาสินี ปนคง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายภูมิภัทร ถิระศุภศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงมานิตา ประทุมราช

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงยลธิดา ทองอิม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงระวินันท์ แก้วสุวรรณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายรัชชานนท์ เทียนเงิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สุขวิริยะดำรงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงวชิราภรณ์ เพ็ชร์พร้อม

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายวรชน ใจซือ

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงวรลักษณ์ ทรัพย์จรัสแสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงวรลักษณ์ เชิงทวี

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายวราธิษณ์ ปคาน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงวริษฐา ใจมุ่ง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงวาราดา โพธิดำรงชัย

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงวิชชุปภา เพ็งอุดม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงวิภาดา สุขเฟอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงวิรัลพัชร ชูพันธ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงศรัญพร จันทรากูลพงษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายศรัณยู เนียมทับทิม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายศรัณย์ พัฒนวิจิตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์จิตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงศศิธร ม่วงสีใส

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงศศิวิมล สินเกตุ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงศิรประภา ฤทธิสุข

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงศิรประภา เปลียนศรี

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงศิริญญาภา เยาวละออง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงสมัชญา รัตนากร

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายสิรภพ ทองกิตติกุล

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายสุประวีณ์ จงเจริญชัยสกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงสุปยา เจริญเนตร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงอทิตยา อภัยภักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายอธิภัทร คุ้งลึงค์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงสว่าง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงอรนัส อินทะแพทย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงอริศรา ใสยจิตร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงอริสา ถาวรกุล

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายอลงกร แก้วยิงโยชน์

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายอังควัชร์ คงเมือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงอังศณา เพ็งอุดม

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายอิทธิเชษฐ์ กำไลศักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงอินทิรา จิวรักษา

๋

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ คงแคล้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงเกวลี ชัยมงคล

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงเจียระนัย คงมีสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงเพ็ญโภคัย ศุภเกียรติเดโช

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงกุลนันทน์ หมืนหวัด

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงณภัทร สงวนพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายณรงค์ชัย พยัควรรณ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงณัชนิชา เอียมปา

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี กลินจันทร์

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๔๐ เด็กหญิงณัฏฐ์นรินทร์ แปนแหลม
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงทิพย์สุดา อำโพธิศรี

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ ลือดัง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายธีรัตม์

สว่างวัฒนเศรษฐ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายนพรัตน์ คำพวง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงนภัทร จันทนาคา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงนิชนันท์ สุวิรัตนภัส

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงพัชราวรรณ สรรพอุดม

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โอภาสศิริกุล

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายภัทรพล คุณูปธานินทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ขุนพิทักษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงวริสรา วรรธนันท์ชัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงสุทัตตา ลิมติว

้ ้

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงสุธินี คุ้มนาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายแผ่นภพ เปยมพาน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงโชติกา ดวงสี

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงกรรณรัตน์ ลิขิตทิพยเนตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงกัลยภรณ์ จันทร์ดา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงขนิษฐดา เทพทัศน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงญาณิศา สมนึก

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายณัฐนนท์ อ้นเพ็ชร

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายธวัชชัย ใจดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายธีรภัทร นำเจริญลาภ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงพริบพันดาว ศิริสาคร

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงวรรณสิริ ผูกพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายวิทวัส มณฑา

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงสุชานันท์ เกิดพิพัฒน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงสุนิตา สินธุรักษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงสุพรรณิกา พุ่มเกษม

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ต๊ะสุ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๒๗๐
นางสาวกรรณิการ์ ชุ่มสูงเนิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๗๑
นางสาวกรษา

เกษมสุขจรัสแสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๗๒
นางสาวกัลยกร ขำเขียว

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๗๓
นางสาวกุลกัญญา หรือโอภาส

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงกุลนาถ พวงเจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๗๕
นางสาวจารุภิญญ์ เพ็งอุดม

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๗๖
นางสาวชนากานต์ ตัณฑะเตมีย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงชนากานต์ เพชรเดชะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๗๘
นายชนาธิป คุณูปธานินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๗๙
นายชนาธิป อำไพโรจนวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๘๐
นางสาวชนิกานต์ โภชนพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๘๑
นายชยธร ปานบุษราคัม

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๘๒
นางสาวชลกานต์ แสงโสม

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๘๓
นางสาวชัญญานุช จูสวย

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เฮงรวมญาติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายณัชภูมิ ราญไพร

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๘๖
นางสาวณัฏฐวรรณ จันทร์งาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๘๗
นางสาวณัฐณิชา ตังสวัสดิดำรง

้ ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๘๘
นางสาวณัฐนรี สิทธิเดชบริพัฒน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๘๙
นางสาวณัฐมณีกานต์ ลิมาคม

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๙๐
นายธนกฤต พวงแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๙๑
นายธนปกรณ์ ทองสดใส

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๙๒
นางสาวธนภรณ์ เย็นใส

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๙๓
นายธนภูมิ เลิศฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๙๔
นายนพดล หมืนไสยาท

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๙๕
นายนพดล โปรยสุรินทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๙๖
นางสาวนภัส ประสานสารกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๙๗
นางสาวนริศรา สุทธคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๙๘
นางสาวนะวมินทร์ ชืนชม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๒๙๙
นางสาวนันทิยา ดาวกระจ่าง

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงปุณญนุช หมืนพรานคีรี

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๐๑
นางสาวพิชานันท์ บัวชุม

๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๐๒
นายภัทรนันท์ วิบูลย์ศิริชัย

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๐๓
นางสาวภัทรวดี เกษมศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๐๔
นายภาณุพงศ์ อดิศรวรวุฒิ

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๓๐๕
นายภาณุพงศ์ ไชยสาร

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๐๖
นางสาวมณีรัตน์ เริกสม

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๐๗
นางสาวรฐาอร ปญญาสัทโท

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงรังสิมา เต็งใช่สุน

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๐๙
นางสาวรินลดา เกิดวิเชียร

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๑๐
นางสาววรรณกร เหมือนจินดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๑๑
นายวรวิทย์ งาเฉลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๑๒
นางสาววรัชยา ช่อชัยมงคล

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๑๓
นายวรากร แจ้งธีรนันท์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๑๔
นายวัชรินทร์ พุทธศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๑๕
นางสาววิไลรัตน์ เล็บครุฑ

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๑๖
นายศรัณย์ ญาณณวัฒศิริ

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๑๗
นางสาวศิริภรณ์ ศรีจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ หมวดวัด

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๑๙
นางสาวสภัทร์พร เบ็ญพาด

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๒๐
นายสหัสเพชร พวงเกษม

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๒๑
นางสาวสุชานาถ สุโขประสพชัย

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๒๒
นางสาวสุชานุช ไร่เรียง

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงสุพรรณิกา ผาคำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๒๔
นายสุภกฤษฏิ

์

รอบคอบ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๒๕
นางสาวเบญญาภา เจนถนอมม้า

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๒๖
นางสาวเพ็ญศิริ พิมพ์ฉัตร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๒๗
นายนันทพล ผลงาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายวีรพัฒน์ -

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีคง

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายอติรัณณ์ บริบูรณ์

๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายปฏิพัทธ์ เฉลิมพล

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายจุลภูมิ บุญธรรม

๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายชนินทร เต็มองค์หล้า

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายพงศกร คะชาแก้ว

๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายนำทัพ โชติช่วง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายธัญสิริ เพชรนาคิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายสัณฐิติ ร่มโพธิ

์

๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายชัยณรงค์ สีสว่าง

๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายเอกพงศ์ ธชิยารัชต์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายศุภณัฐ ลีลาวรรณเขต

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายปรเมษฐ์ ยอดจันทร์

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายภากุละ ปานวิภาคย์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายพัชร์ดนัย ดวงแก้ว ๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

เสือคง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายเจษฎา ศรีเมือง ๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายสิรภพ ทิพย์สมบัติ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายศรายุทธ เสมอจิตร

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายธนากร ไกรหา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายชญานนท์ พรหมมาก

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายนันทกานต์ โพธิช่วย

์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายอรรถพล สอนมี

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๕๒
นางสาวกัญญาณัฐ -

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงสุภัชญา มินทขัติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ใจสุภาพ

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงธุวพร สุวรรณแสง

๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรายยงค์

๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงนันทิชา ฤทธิเม้า

์

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงศศิวิมล ดวงจันทร์

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงอุมารินทร์ คุ้งลึง

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงพุทธชาด พวงเงิน

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงพิชญ์สินี ชูชีพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงสุกัญญา เก่งธัญกรรม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงณัฐฑริกา พวงสุวรรณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงรุ่งนภา พลัดคลองโยน

๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงประภาวิไล เสือเฒ่า

๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงรัตนวดี สุวรรณกูฏ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงณิชา คชสุนทร

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงสุมณฑา ประสารดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงศศิภา โพธิงาม

์

๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงมีนา รุ่งทิม

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงนิศานาถ สมสุข

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงพรหมพัฒน์ สว่างพืน

้

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงเขมิกา ธนาโภคาสิน

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงภัทรภร แตงอ่อน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงปรางทิพย์ วงษ์รักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงกัณฐิกา พรมสัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงธีริศรา อัศวไกรศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงปภาพร เสือเฒ่า

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงแพรทิพย์ ปวุตินันท์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงอภิษฎา สีห์รา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงภัคพิชา ภักดีศรีสันติกุล ๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงกมลชนก เชือมกลาง

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงกัลยกร รืนประเสริฐ

่

๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงกนกวรรณ อนุมาตร ๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงวรรณวนัช ทรัพย์สมบูรณ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญรอด ๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงจีรนันท์ หม่องคำ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงกนกพร นวลแย้ม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงกนกพร ปะสะนะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงกมลชนก เกตุทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คงขาว

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายกฤตเมธ อุไรกุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงกฤษณา พจนารถ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงกังสดาล เขียมสุวรรณ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายกิตติภพ สุกกลำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงกุลจิรา วงษ์ทชาดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงกุลนันท์ รักษาศร

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงขวัญจิรา ปานไม้

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายคณิศร เอียมมัน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๐๐ เด็กหญิงจาตุรนต์รัศมี
สังสุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงจิดาภา สุจริต

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ลัดดา

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายจิรายุ เยียระยงค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงชนาภา พุ่มฉายา

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงชนิกา แย้มเกษร

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงชลธิชา อดิสรบุตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงชวพร เจิดสกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงฑิตฐิตา เกิดแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายณภัทร นากาวี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงณัชชา โค้วถาวร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายณัฐดนัย ไทยพยัคฆ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายณัฐพล สุขเสาว์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงณิชาภา สุจริต

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงณิชาวีร์ วัชระไพโรจน์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงทัสพร ปานสุวรรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงทิวาวรรณ บุญยี

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายธนชัย ไพรนรินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายธนพล ชวดคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายธนพลธ์ แย้มขยาย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายธนภัทร พ่วงเปยม

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงธรรม์ชนก เล็กเพ้อ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายธวัชชัย เงินเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุขวิลัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายธัชกร วงค์ยะรา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงธัญชนก มอบกระโทก

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงธันย์ภัคนันท์ สวัสดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงธารารัตน์ พึงโพธิทอง

่ ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงธิญาภรณ์ ศรีสุพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงธิติมา ศรีนวลจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงนฤมล พงษ์คำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงนันณภัทร อินสวน

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงนันท์นภัส ทุยประสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงนุสรา เทียนศิริ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายบุญพิทักษ์ โพธิเย็น

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงประภาศิริ รืนยาน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายปรานต์ จันทวี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายปวริศ พงษ์เทศ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายปณณวิชญ์ บุญทรง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงปานเรขา นิมนวล

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงปยวรรณ ฤทธิรัตนา

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงปยะสินีย์ จารุสิริวรรณกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงปุณณดา เพ็ชรพลอย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงฝนหนาว หมอทรัพย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายพงศพัทธ์ สุวรรณนุช

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายพนัสกร มูลทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงพนิดา สุโขประสพชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงพรทิมา พุทธชนม์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงพรนภา สวีเตียม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงพัชนิดา พุ่มช่วย

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายพิภพ รืนสุคนธ์

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายพีรวิชญ์ แสงฉัตรากร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ มีผิวหอม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายภัทรพงค์ พุ่มช่วย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงภัทรวดี ไชยอ้วน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงภัทรวรรณ จันทร์เนตร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงภานรินทร์ คลังนาค

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายภูเบศ อาทรสิริรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายยศพล ภัทรจินดาภรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงราชาวดี บุญเยาว์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงวนิดา ครุธไทย

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงวริศรา มณีวิหก

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงวิรมณ กรีธาพล

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายวิศรุต เขียวอ่อน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายวีราทร

เหลืองกาญจนกูล ๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงศศิธร กิงไผ่ล้อม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงศศิวิมล แกละพลอย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายศานตวัฒน์ ถวิลรมย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงศิรประภา ชมใจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชมนุช

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายศิวกร ศรีวีระกุล

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายศิวกร หนูนาด

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กชายศุภกฤต พุกสุวรรณ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงศุภิชสรา นรินทร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงสวรส จันทร์เมฆ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายสัณห์พิชญ์ คงแล้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายสินัฐชัย คล้ายอุดม

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายสิรภพ เชฐบัณฑิตย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงสิรีธร วังเวง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงสุนีรัตน์ นิลภูเขียว

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายอดิภัทร เสละ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายอภินันท์ อินทนิล

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงอภิสรา

บุตรเลิศวิเศษฐฐะ ๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงอรปรียา ลัดดาวัลย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายอัครพงษ์ เอียมสอาด

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงอัญชสา เคลือบไคล

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงอัมพรพิมพ์ จันทร์ประทุม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายอาทิตย์ รินทา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ด้วงฝงเหนือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงโสภิตา แซ่เนีย

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันทร์ฉาย

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายกฤษณพล บงกชสุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายกฤษณะ พานทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายกิตติธัช ซือสัตย์

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายกิตติพิชญ์ เสือแผ้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายคณิน งามเปาะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงจิรนันท์ บานบุรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายจิรพงศ์ จวงเจิม

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายจิรพัชร คุ้มพันธ์แย้ม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายจิรภัทร ปานสัมฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองนาค
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายจิรายุ สุยะทา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายจุลจักร ปเปลม

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงชมกนก บุญยบุรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายชานนท์ แสงจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายชิติพัทธ์ นิลจันทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายชินวัตร ทองลิม

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ใจมุ่ง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายชุติวัต แววทัพเทพ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายณฐพงศ์ สานุ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คำวาส

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายณรงค์เกียรติ เกตุนิล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายณัชพงศ์ อ่วมวงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขวัญดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายณัฐชนนท์ ฝดสุภาพ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕ / ๒๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงณัฐชยา เกตุแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงณัฐณิชา พูนเปยม

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายณัฐดนัย รอดน้อย

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายธนกฤต ชังดวงจิตร

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายธนชาต อ่อนน้อม

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายธนบัตร สกุลไทย

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงธนพร นิลจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายธนพล โกมลวัจนะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายธนภัทร รังสิมันต์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายธนวัฒน์ ร่วมทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายธนวิชญ์ บุญมาเลิศ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงธนัญชนก เพ็ชรล้อมทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายธนัทชัย สุขวิลัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงธนาภา รสจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายธนาวุฒิ ฤกษ์งาม

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงธมลวรรณ พูนเปยม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

เสือเฒ่า
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายนติภูมิ พระแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายนพรัตน์ สร้อยทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงนภัสสร ศิลาเรียม

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงนลัทพร ฉิมมะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงนวนันท์ โพธิจิต

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงนวรัตน์ สายคง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายนิติภูมิ ธรรมชาติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายปฏิพล แถมมี

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ ทรงสนามทิพย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายปณิธาน ชมวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โตแทน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายประดิพัทธ์ แย้มเกษร

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายปณณธร ศรีภิรมย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงปาลิตา ศรีโสม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงปุญณิกา บุญเลิศ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงพฤทธิพร เขียวศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายพลพจน์ โพธิดำรงชัย

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายพลวัฒน์ ทัศนา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงพัชรา พรหมมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงพิยะดา ลีวงศักดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายพีรพัฒน์ การะพงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ปรีเปรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายพีระพงษ์ แสนพยุง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงภัทรภร สัตตบุศย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงภัทรมัย วงษ์สวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายภาณุพงค์ แก้วพานิช

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายภาณุพงศ์ สุพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายภูผา อนันตศิริ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายภูริทัต ย่งกรับ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายภูรินทร์ ตรงเทียง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงมทินา ศรีภินันท์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายมนัส คล้ายพันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายมรุเดช เย็นวัฒนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายยศภัทร สุขเสริม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายรพีพัทร ชมใจ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงรังสิมา เกตุรามฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายวชิรวิทย์ สอนส่งกลิน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายวรพงศ์ เต๋งจงดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายวรภพ สว่างชืน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายวรภัทร พ้นภัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงวรรณพร ศรีสาคร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายวัชระ ปนทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายวีรภัทร เรืองแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายวุฒิพร เหล่าจำปา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายวุฒิภัทร พรมสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายศรัญ จินดาน้อย

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายศวัสกร วงค์อามาตย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายศิริประภัส กิมป

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายศุภวิชญ์ มีศิริ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายสมพล มาวัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงสมฤทัย ประทุมชาติ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายสหรัฐ แก้วจินดา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เยียมมิง

่ ่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

นวลผกา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายสุธิพงษ์ ห้อมล้อม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงสุวิมล ทองคำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงอรณี กานต์วรัญู

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายเนติรัฐ กลินน้อย

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายเพชร มาศยคง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายเอกนฤน สอนมูลปน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายเอกรักษ์ พรมมิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายเอกราช ดอกขจร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายเอกราช เขียวรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายเอกวัฒน์ จินดาน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายไชยวัฒน์ สาวสุดชาติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายกิตติพงษ์ พิงโคกกรวด

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สะอาดเอียม

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงชญาภา บวรชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายทินกร ทินถาวร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แย้มถนอม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายนรบดี เหียมหาญ

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายพงศธร หยดหยาด

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายรัชชานนท์ รักอก

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายรัชนาถ จันทร์เพ็ญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงรัชนีพร สวมแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงลลนา พูลเกษม

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายวรรณศิลป ภู่ทรัพย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายศรัณย์ภัทร บำรุงทรัพย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงสุดทีรัก

่

เพิมทรัพย์

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ภู่พงศ์พฤกษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กชายอานนท์ ดวงปนคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายอานุภาพ สุวภาพกุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายประดับ แท่นทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงอารยา สังข์ประเสริฐ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๑๖
นางสาวละออง บุญคงทอง

๑๖/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายมณฑล ศรีสวัสดิ

์

๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายพชรพล จันทร์แรมไตร ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายจักรกฤษ อ้นคำ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายพุฒิพงค์ พงศ์ศรีสุภกร

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายรฐนนท์ เกิดพิพัฒน์

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายนันทิพัฒน์ กองเทวี

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายเรืองศักดิ

์

สุรพันธ์
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายสรศักดิ

์

ยิมพลาย

้

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายปวริศ เสนานาญ

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายณัฐพล ปาเจริญ

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายคุณากร หาญประจันทร์

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายถิรวัฒน์ แก้วบุรงค์

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายชาญชัย กุมภา

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายสุทธิภัทร วารินธุ์

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายรัชชานนท์ เจริญไธสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายธรรมนูญ

ตันตระประภากร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายธันวา พุทธสังฆ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายชัยยุทธ เกตุน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายศรัณย์ จีนเล็ก

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ มะปญญา

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายธีรพงศ์ ชุนจินดา ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายธีรภัทร์ ชุนจินดา ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กชายปฏิภาณ แก้วแสง ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายชินศักดิ

์

พัดสายทอง ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงประภัสสร เนตรขำ

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงสุภาวดี ตะบองเพ็ชร

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงรัตติกาล นิลปานกัน

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงวริศรา เปลียนสมัย

่

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงวริศรา แสงสว่าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงนลินี สุขพิศาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงศิริรัฐ ปานฉาย

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงธนัชพร คงทวี

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงพัทธวรรณ์ เนียมจันทร์

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงนิสา ไกรสิงห์

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงอริษา บุญตาม ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงจิรวดี ไตรศัพท์ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วเมืองกลาง ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงศิริกัญญา ตังอารมย์

้

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงณิลดา ทรงจิตรักษ์

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงชนชินี เรืองกฤษ

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ คุ้มวงษ์

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงจิวดี สมศิริ

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงวราภรณ์ บัวคำ

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงชุติมา บุญเกิด

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงอาทิตยา จิตรสมนึก

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงปวีณา เหมือนมุข

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงนวลปรางค์ โฉมเกรย

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงพิชญธิดา ไกรเลิศ

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงโชติกา สำราญราช

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงสิริกาญจน์ ชาติดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงลลนา ภูเนย

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงพิชชาพร ช่างประดับ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงปภาวดี จันแก้ว

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงปุษยา จันแก้ว

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงกฤติมา อุระชืน

่

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงมัณฑนา ทองคำ

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงเบญญาภา อำนวยทรัพย์

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๗๔
นางสาวกมลชนก ชุนไชย

๒๖/๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๗๕
นางสาวกมลวรรณ คุ้มจิตร์

๒๖/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๗๖
นางสาวกรรณิการ์ โพธิงาม

์

๒/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๗๗
นางสาวกรองทอง กลันทิพย์

่

๑๔/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๗๘
นางสาวกัญญามาศ เชาวนะ

๒๘/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๗๙
นางสาวคริมา นาชัย ๖/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๘๐
นางสาวจันทิมา แซ่ปง

๑๔/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๘๑
นางสาวจิราวรรณ สุรพลพินิจ ๖/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๘๒
นางสาวจุฬามณี อบเชย ๗/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๘๓
นางสาวชญานี รสชุ่ม ๔/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๘๔
นางสาวชลธิชา ไชยประดิษฐ์ ๔/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๘๕
นางสาวชโลธร เกิดช้าง ๘/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๘๖
นางสาวฐิติยา สมบัติชูสุวรรณ

๓/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๘๗
นางสาวณรรฐพร พรานพนัส ๕/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๘๘
นางสาวณัฏฐนิช อินทร์ชู

๕/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๘๙
นายณัฐชนนท์ ไกรปราบ ๙/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๖๙๐
นางสาวณัฐฎา เพ็ชรนิล ๖/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๙๑
นางสาวณัฐณิชา จิตภูธโรจน์

๒๕/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๙๒
นางสาวณัฐณิชา แสงสาคร

๒๘/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๙๓
นางสาวณัฐธชา มันคง

่

๒๔/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๙๔
นางสาวณัฐธรินดา เปรมยิง

่

๘/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๙๕
นางสาวณัฐนรี เงินเจริญ ๘/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๙๖
นางสาวณัฐริกา กิติวงษ์

๗/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๙๗
นางสาวดวงพร ศรสิทธิ

์

๔/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๙๘
นางสาวธนภรณ์ กลมมิตร์

๑๔/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๖๙๙
นางสาวธัญชนก ตาลเชือ

้

๓๐/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๐๐
นางสาวธัญญารัตน์ สุนารัตน์

๓๐/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๐๑
นางสาวธัญรดา สุวรรณประเสริฐ ๒๘/๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๐๒
นางสาวธารารัตน์ ศิริเรือง

๑๔/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๐๓
นางสาวนภัสสร อุ่นนา

๑๘/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๐๔
นางสาวนริศรา บุญเลียง

้

๒๑/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๐๕
นางสาวนัทธมน พันแก่น

๒๗/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๐๖
นางสาวปนัดดา ลาวเวียง

๒๔/๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๐๗
นางสาวปรารถนา วันดี

๓/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๐๘
นางสาวปรียา เทพพิทักษ์

๓๐/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๐๙
นางสาวปยฉัตร จำเหล่ ๕/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๑๐
นางสาวปยะรัตน์ พุ่มฉายา

๒๐/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๑๑
นางสาวปนมณี มณีคำ

๒๔/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๑๒
นางสาวผลิตา สืบนุช ๓/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๑๓
นางสาวพรทิพย์ นามเทียง

่

๒๕/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๑๔
นางสาวพรพิณ เฉลิมหมู่ ๙/๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๑๕
นางสาวพรยมล จันทรคาม

๑๒/๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๑๖
นางสาวพัชรพร รอดไผ่

๑๘/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๑๗
นางสาวพัชรภรณ์ บุญประเสริฐ ๘/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๑๘
นางสาวพัชราภรณ์ บุญธรรม

๑๕/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๑๙
นางสาวพิจิตรา ดีคำ

๒๘/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๒๐
นางสาวพิมพ์ชนก ภู่นิม

่

๒/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๒๑
นางสาวภัทรนันท์ ธรรมสูตร

๓๑/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๒๒
นางสาวมณฑิรา พูลสวัสดิ

์

๓๐/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๒๓
นางสาวรดาณัฐ ขาวดอกบัว ๔/๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๒๔
นางสาวรวิวรรณ ระนาดแก้ว ๙/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๗๒๕
นางสาวรังสิมา คำฝาด ๕/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๒๖
นางสาวรัชนีกร รุจิเรขอภิรักษ์ ๒/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๒๗
นางสาวรัชนีกร สร้อยบัว

๑๔/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๒๘
นางสาวรัศมี รักผกา

๒๘/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๒๙
นางสาววัชราภรณ์ คำอาจ

๑๐/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๓๐
นางสาววารุณี แผงเดชา

๑๒/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๓๑
นางสาวศศิชา สิงหวิชัย

๒๙/๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๓๒
นางสาวศิริวิภา ช่อฟา

๒๑/๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๓๓
นางสาวสราวรรณ เจริญกุล

๒๗/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๓๔
นางสาวสรินทร์ณา ธรรมนิมิตโชค

๑๐/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๓๕
นางสาวสลิดา พันโท ๓/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๓๖
นางสาวสิริกร มากมูล ๗/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๓๗
นางสาวสิริกันยา บุญประสม ๘/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๓๘
นางสาวสิริพร เง่องาม ๗/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๓๙
นางสาวสุทธิดา อุ่นภักดิ

์

๑๖/๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๔๐
นางสาวสุนิสา ชืนแสง

่

๑๙/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๔๑
นางสาวสุพิชชา ยังศรี

๒๕/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๔๒
นางสาวสุพิชญา สดใส

๒๘/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๔๓
นางสาวสุภาภรณ์ รักศรีสวัสดิ

์

๑๖/๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๔๔
นางสาวสุรีย์พร อินทรประเสริฐ ๑/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๔๕
นางสาวสโรชา พรมเกิด ๓/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๔๖
นางสาวอนุสรา สังข์เงิน

๑๘/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๔๗
นางสาวอภัสรา นาคะพงษ์ ๖/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๔๘
นางสาวอภิชญา แซ่ตัง

้

๑๐/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๔๙
นางสาวอภิชโญ อยู่พวง

๑๗/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๕๐
นางสาวอมรรัตน์ อัฒจักร์

๑๓/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๕๑
นางสาวอมลวรรณ ตันซิน ๔/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๕๒
นางสาวอรนิภา เย็นใจ

๒๖/๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๕๓
นางสาวอรยา โสภา ๑/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๕๔
นางสาวอรวรรณ โพล้งน้อย

๑๙/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๕๕
นางสาวอัจฉรา ธนาคมเศรษฐ์

๑๗/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๕๖
นางสาวอัญธิกา มีหวัง

๑๕/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๕๗
นางสาวอาทิตยา รสชุ่ม

๑๗/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๕๘
นางสาวอาภัสร ประทุมพร

๑๙/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๕๙
นางสาวอารญา มานอง

๑๓/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒ / ๒๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๗๖๐
นางสาวอารยา อ่อนน่วม

๓/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๖๑
นางสาวอารียา สายมาอินทร์

๒๘/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๖๒
นางสาวอโนชา รักสะอาด

๑๙/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๖๓
นางสาวโสภิดา ชูสกุล

๘/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๖๔
นายไกรยุทธ แก้วขจร

๒๙/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๖๕
นางสาวกรรวี เบิกบาน

๑๓/๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๖๖
นางสาววิลาสินี สีทา

๒๖/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๖๗
นางสาวสมใจ ร่มโพรีย์

๑๐/๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๖๘
นายกฤษฎา หลิมหอมกี

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๖๙
นายกฤษณะ เข็มทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๗๐
นายกวินท์ บำรุงเรือน

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๗๑
นายกิตติ บุญเลิศ

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๗๒
นายกิตติพัฒน์ นิลวัฒน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๗๓
นายคมสันต์ เรืองเทศ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๗๔
นางสาวจันทิมา ทองปุก

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๗๕
นายจารุวัฒน์ ทองระย้า

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๗๖
นายจิระพงศ์ สุนทรศารทูล

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๗๗
นายจิรายุ เต็งลิม

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๗๘
นายชนกันต์ อารมย์สุขโข

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๗๙
นายชนสรณ์ บวรธนากร

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๘๐
นางสาวชลดา บุญเรือน

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๘๑
นางสาวชลลดา ใจหวัง

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๘๒
นายฌานพล เดชมาก

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๘๓
นายญาณกร ดีวัน

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๘๔
นางสาวญาณัจฉรา จันทพุฒ

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๘๕
นางสาวญาณิน หมู่เจริญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๘๖
นายฐิติวุฒิ อายุยงค์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๘๗
นางสาวณฤดี ศรีอริยานุวัตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๘๘
นายณัฐนันท์ ชวนชืน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๘๙
นายณัฐภูมิ อัตสิทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๙๐
นางสาวณัฐวดี ชนะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๙๑
นายณัฐวรรธน์ ชูแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๙๒
นายณัฐวัตร ฉายสว่าง

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๙๓
นางสาวณิชดาภา วัฒน์อดทน

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๙๔
นายดนุฉัตร์ สีทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๗๙๕
นางสาวดลพร คล้ายสุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๙๖
นายดุลยวัต ลิมดำเนิน

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๙๗
นางสาวตวงรัตน์ อยู่ดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๙๘
นายธนกฤษ กระจ่างธนโชต

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๗๙๙
นายธนคม ปาลลา

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๐๐
นายธนพงษ์ แสงอุไร

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๐๑
นายธนพล ศรีสถาพร

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๐๒
นายธนพัฒน์ ตะโก

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๐๓
นางสาวธนภรณ์ จันบัวโฮม

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๐๔
นายธนา ยาคำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๐๕
นายธนากร กล่อมเกลียง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๐๖
นายธนากร อาสนเวช

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๐๗
นายธำรงรัตน์ วงศ์รุ่งทรัพย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๐๘
นายธิติ คงคล้าย

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๐๙
นายธิติพัทธ์ ทองโชติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๑๐
นายธีรพงษ์ ล้อมสาย

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๑๑
นายธีรศักดิ

์

วงษ์เกษม
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๑๒
นายนพดล ด้วงคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๑๓
นางสาวนภสร ตันอุ้ย

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๑๔
นางสาวนรากร เจริญใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๑๕
นายนฤนาท ใจตรง

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๑๖
นายนันทวัฒน์ เกตุทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๑๗
นายนิพิฐพนธ์ ทองขาว

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๑๘
นายนเรศวร์ พุ่มน้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๑๙
นายบริพนธ์ ใจสัตย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๒๐
นางสาวปวันรัตน์ อินทนิล

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๒๑
นายปณณวิชญ์ หนุนภักดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๒๒
นายปาณัสม์ สร้อยสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๒๓
นางสาวปยธิดา เกิดกิจการ

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๒๔
นางสาวปยภรณ์ โพธิเจริญ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๒๕
นางสาวปยวรรณ สายบัว

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๒๖
นายพงศกร สินสมบัติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๒๗
นายพงศธร โสภาจร

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๒๘
นางสาวพรทิพย์ สัตตารุ่ง

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๒๙
นางสาวพัชรา แทวแดง

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๘๓๐
นางสาวภวิษย์พร พจน์ก้านตรง

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๓๑
นายภานุพงศ์ ตู้จินดา

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๓๒
นายภูชิต เทพรส

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๓๓
นายภูตะวัน นะวาระหะคุณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๓๔
นายภูษิต หลวงงาม

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๓๕
นายยศกฤต จิตรสมาน

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๓๖
นายรัฐภูมิ ขยิม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๓๗
นายวรพล ดลสา

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๓๘
นายวรานัท แปนกลัด

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๓๙
นายวราวุฒิ คุ้มจิตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๔๐
นายวัชรพล ศิลาเรียม

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๔๑
นายวัชรินทร์ คลังนาค

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๔๒
นายวิทวัส เขียนอักษร

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๔๓
นางสาววิไลพร อึงไพร

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๔๔
นายวีระชัย รุ่งเอนก

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๔๕
นายวีระพงษ์ นำทิพย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๔๖
นายศรัณญ์ เจติยวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๔๗
นายศุภกร บุญตนาชัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๔๘
นายศุภกร เท่าเทียมตน

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๔๙
นายศุภชัย ประจวบวัน

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๕๐
นายสถิตพงษ์ เรืองฤทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๕๑
นายสถิตย์ หวัดสนิท

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๕๒
นายสรวุฒิ จุ้ยทรัพย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๕๓
นายสรัช วัชรทวีทรัพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๕๔
นายสรายุทธ ชูสุ่น

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๕๕
นางสาวสิชล จงเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๕๖
นายสิริชาติ ไพรธรรมดา

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๕๗
นายสุทธิพงษ์ บัวทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๕๘
นายสุธิพงษ์ เสือกลัน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๕๙
นายสุภัทร ปานดวง

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๖๐
นายสุมินทร์ บ้านโก๋

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๖๑
นายสุรชา แสงทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๖๒
นายสุรวุฒิ จงเจริญทรัพย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๖๓
นายสุริยา วงค์วิลาส

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๖๔
นายอดิเทพ กระนีจิตต์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๐๘๖๕
นายอนวัช คุ้มสิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๖๖
นายอนันต์ วงค์วิลาส

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๖๗
นางสาวอนิตยา ใจเฉย

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๖๘
นายอนุรักษ์ แสงนาค

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๖๙
นางสาวอภิชญา นำเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๗๐
นายอภิสิทธิ

์

รอดโค

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๗๑
นายอภิเดช แจ้งคล้าย

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๗๒
นายอรรถเดช สุขแจ่ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๗๓
นายอังคาร ผานาค

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๗๔
นางสาวอัญฌิกา พรามทองวัน

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๗๕
นางสาวอัปสร แก้วงอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๗๖
นายอัมรินทร์ วิถี

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๗๗
นายอานนท์ สงวนพันธ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๗๘
นางสาวอารียา โพกาวิน

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๗๙
นายอำนาจ วรรณกรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๘๐
นายเอกพงษ์ วิศาลอนันตกูล

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๘๑
นายเอกพล เฮงราย

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๘๒
นายเอกลักษณ์ สีเมฆ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๘๓
นางสาวแพรววดี มาตรสมบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๘๔
นางสาวกัณฐมณี เฉลิมดิษฐ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๘๕
นางสาวรวิสรา ทองคำแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๘๖
นางสาวกชนล กัณฑศรีวิกรม ๙/๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๘๗
นางสาวกนกวรรณ บุญเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๘๘
นางสาวกัญญาภัทร เล่าโชติ

๑๔/๙/๒๕๓๙
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๘๙
นางสาวกุสุมา สวัสดี

๑๐/๓/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๙๐
นางสาวจรรยพร โคตมี

๒๓/๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๙๑
นางสาวจันทกานต์ เฮียะเครือ

่

๑๕/๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๙๒
นางสาวจิราวรรณ รังดี

๒๓/๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๙๓
นางสาวจิราวรรณ สังข์เชียว ๕/๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๙๔
นางสาวจุฑาทิพ ปานณรงค์

๑๒/๔/๒๕๓๙
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๙๕
นางสาวญานิกา นรินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๙๖
นางสาวณัฎฐณิชา คุ้นหลำ

๓/๑๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๙๗
นางสาวณัฐฐินันท์ วิจารณ์สิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๙๘
นางสาวทัตทิชา แสงอ่อน

๒๐/๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๘๙๙
นางสาวธัญญาลักษณ์

รุ่งนุช
๒๖/๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖ / ๒๒๔
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รบ ๒๔๕๙/๐๙๐๐
นางสาวธารารัตน์ คำดี

๑๐/๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๐๑
นางสาวนลัท วรภากรณ์

๔/๑๑/๒๕๓๙
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๐๒
นางสาวนำทิพย์ หิรัญกุล ๓/๙/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๐๓
นางสาวปภาวี สังคะโลก

๑๐/๖/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๐๔
นางสาวปรีญานัฐ พีเครือ

๒๓/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๐๕
นางสาวปาริชาต แก้วไพบูลย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๐๖
นางสาวปยรัตน์ ดวงสีใส

๒๐/๗/๒๕๓๘
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๐๗ นางสาวพิมพ์ประภาพร
จูอำไพ

๑๙/๖/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๐๘
นางสาวภัทรวรรณ แก้วรากมุข ๕/๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๐๙
นางสาวรัฐติยากรณ์ เขียวมรกฎ

๒๘/๔/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๑๐
นางสาวศศิวิมล พวงทอง

๖/๑๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๑๑
นางสาวศิริวรรณ ไพละออ

๑๒/๖/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๑๒
นางสาวศุภาวรรณ นัครา ๒๐/๖/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๑๓
นางสาวสุดารัตน์ มหาโชติ

๑๒/๘/๒๕๓๘
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๑๔
นางสาวสุธินี กลินปลาด

่

๑๔/๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๑๕
นางสาวสุวรรณา อาภากุล ๑/๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๑๖
นางสาวสุวรรณี อาภากุล ๑/๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๑๗
นางสาวอังคณา ภู่เขียว ๗/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๑๘
นางสาวอัมรินทร์ บุญน้อม

๑๘/๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๑๙
นางสาวเกวลี อุ่นภักดิ

์

๒๑/๕/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงกชกร ชนะภัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงกชพรรณ บำรุงสุข

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงกรกมล เสียงเสนาะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายกวินท์ หอมกระแจะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงกัญญกรณ์ ศรีนิเวศน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กิจเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงการัณย์พร เนียมศิริ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายกิตติพิชญ์ สมพิทักษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายขจรวิทย์ จันทร์เกิด

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายจตุรพร จันทร์เทศ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงจิดาภา ศุภอักษร

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายจิรภัทร จีนทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงชญานันท์ ปรีดางกูร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายชญานิน ช่างปราณีต

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายชนินทร์ ปานเนียม

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๗ / ๒๒๔
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รบ ๒๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงชมชนก เอียงทอง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายชวนนท์ มานะจิตต์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงชาลิสา ชอบอิสระ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินทร์ภิรมย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายญาณเทพ กองทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายณฐกร โสมนัส

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายณภัทร ช้างปลิว

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายณัฐกฤษ ลดารัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายณัฐดนัย ประยูรหงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายธนกฤต หงสกุล

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีนิเวศน์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงธันย์ชนก กาญจนแสนส่ง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงธันย์ชนก มะปญญา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายธิติ สิริวัฒน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายนันทภัทร แพรทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ฐิตพิชิตพงศ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงปภัสสวรรณ เพิมศิริปรีชา

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงปราญชลี อรรถมานะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงปรีชะยา ตันอนุกูล

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงปวริศา จงประดับชัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายปณณวรรธ พรสุดารัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงปาณิตา คงสมพงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงพัชชาภา รอดรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายพัสกร วันดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงพิมพ์เพทาย สอนคุณแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงภัณฑิลา นำสนธิ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายภัทธนันท์ อ่อนแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายภูมิวัฒน์ รุ่งอรุณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายรุ่งโรจน์ ประทีปชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงลดาพร คงเปยม

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายวชิรภัทร อินทรชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายวชิรวัตติ

์

จันแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายวชิรวิชญ์ จันแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายวีรเดช วัยเจริญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายสัจพจน์ กองศรีกุลดิลก

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๘ / ๒๒๔
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รบ ๒๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายสิรวิชญ์ สวนเข้ม

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายสุกนต์ธี อินทร์มณี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายสุกฤต สุนาจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงสุวิชญา บำรุงสุข

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ร่าเริง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายอชิพล ไตรมิตรวิทยากุล

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงอชิรญา โสมพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายอทัย มาตังครัตน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ เหลืองอร่าม

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงอนันตญา นิติปยรัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงเกวลี แก้วเจริญสุข

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายกมลภพ พงษ์หาญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงกมลา แซ่อึง

๊

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายกฤตพงศ์ ดวงอำพร

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายกฤตภพ บุญชูชีพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายกษิดิเดช

์

มณีจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงกิตติยา แจ้งขันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายขุมเงิน แต่บาง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายจอมพจน์

คุ้มถินแก้วกาญจน์

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงจินตภา บุณยาดิศัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงจิรสุตา อ่างหิรัญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงชนินาถ ปยะศาสตร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายชลธิศ ชะตารุ่ง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายณภัทร จิตต์สุนทร

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงณัฐธิมา บุญส่งสมนุกูล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงดวงกมล สายประดิษฐ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงตรีดาว ญาณะนันท์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายธนภัทร กลินศรีทอง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายธนภัทร มาคัชชะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงธนวรรณ ศุภวณิช

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายธนโชติ ลิมศิริวัฒน์

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงธริณี อร่ามเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงนรีกานต์ ศิริวัฒน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายนิติธร ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงนิภาภัทร สระสม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๙ / ๒๒๔
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รบ ๒๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงปทิตตา โสมะเกษตริน

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงปภัสสร ปล้องอ้วน

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงปริญญาพร พบสุขในธรรม

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายปริญญ์ สังข์เขียว

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายปริต สุนทรวรเศรษฐ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายปฐวี มณีวิหก

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงปณฑิตา บุบผาชาติ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายปณณวัฒน์ เทียนวงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายปาณัท สิงห์โสดา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงปานหทัย พรมฟา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงปาลิน ติดเหล็ง

๊

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายปุณณพัฒน์ อรุณเลิศรัศมี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายพงศพัฒน์ สุพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงพัฑฒิดา ยอดแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงพิมพ์พลิณี มุขตวาภัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงภัทรวดี พจนารถ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายภูมิรพี บุญไทย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายวรพล ดวงประไพ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงวัชราวรรณ เย็นหน้า

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายสรวิศ ตันศรีเจริญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงสิพรกาญจน์ จักร์แก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงสิริมนต์ ทองอุดม

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงสุชัญญา หยดหยาด

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงอภิญญา จองประดิษฐ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงเมธาพร พิณทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงกชนิภา พานิชย์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงกชมน พันชนะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงกนกพร ทองประเสริฐ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงกันย์สินี กิตติสุขตระกูล

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ศิวิลัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงจันสัย สิงห์โต

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงจินญาญ พงศ์พรเชษฐา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายจิรภัทร จันทธรรม

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายจิรัฏฐ์ เวียงอำพล

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงชญาณิชา ใจร่มเย็น

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๐ / ๒๒๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงชนกนันท์ สาธุการ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายชยพล ชัมพูนทะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงชลชนก แก้วสายทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายชินกฤต ปราบปญจะ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงชุติรดา เวียงแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายฐณณ เปล่งภู่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงฐิตารีย์ โรจนสิทธางกูร

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงณชนก แขวงโสภา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายณชพล เกิดพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา อุทยานรัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงณัฏฐลักษณ์ ลิมปกาญจนวัฒน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา มนูญญา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ปญญาอิทธิกุล

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงณัฐณิชา มาสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายธนพรรฒน์ มะลัยทิพย์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงธันยรัศมิ

์

ศรีษะโคตร
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายธาม

ลีลาเชียวชาญกุล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายธีรภัทร ทุ่นใจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายธเนศพล นาคบำรุง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงนนท์รมย์

เหลืองกาญจนกูล ๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงนวพร ทับทิมหิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงนันท์นภัส สินสวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงนิชาภา เชาว์วัตร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายบุญยศักดิ

์

ฤทธิเดช

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงบุษยมาศ วงศ์ศา

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงบุษย์ ช่วยเกิด

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายปฐมพงษ์ ทิมศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กชายปฐมภูมิ กองศรีกุลดิลก

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงปทิตตา อังอติชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงปวีณวัสสา ศศิมณฑลกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงปวีณ์พร มนัสบุญเพิมพูล

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงปญฑารีย์ จิตรเดชขจร

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงปยากร นิลพันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงปนปนัทธ์ วรรธนะวลัญช์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ด้วงเฮียม

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๑ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายพงศ์ศิรินทร์ ทองทัพ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงพรนพรัตน์ สุขประเสริฐ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ ขำเจริญ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงพรรณรมณย์

สุวรรณสิงห์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายพัฒนพล วัฒนไชย

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายพัทธนันท์ องค์พิสุทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงภัทรวดี ทองอินทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงภาพิมล หวานฉำ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายภาสกร ศิษย์ปฐม

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงภูษณิศา ใจซือ

่

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายมณฑ์ปราชญ์ ปานศิริ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ หมืนชำนาญ

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงมัชฌิมา จิตอร่าม

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงมัลลิกา สุวัฒน์เมฆินทร์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายรชตะ สำริดเปยม

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงรัญชิดา บัวงาม

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงลภัสรดา แก้วเลิศดิลก

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงวนัชพร มาลัย

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายวรพล สาตร์กลิน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงวรวลัญช์ เจริญสมบัติ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงวรัชยา อินทร์พรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงวริศรา ชนะกุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายวาณิช วิจิตรจรรยาเลิศ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงศศิรัฎชา ศรีสว่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงศศิวรรณ ศิริพัฒนานันท์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงสุพพัตรา สว่างชืน

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงอชิรญา ตู้จินดา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงอภิชญา รุ่งเรือง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงอรภัสสร์ บูรณะวังศิลา

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงอริยา บัวชุม

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงอริยา มลกระวิ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงอริสา เลิศกรุณา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงอสมาพร ตนะทิพย์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงอสมาภรณ์ รักพงษ์ไทย

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงอัฐฌา นาคปนคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงอินทิรา หยู

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๑๑
เด็กชายเบญจมินทร์ เทียงตรง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงแพรววนิต เกตุน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงแพรวา ลำบุตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงโสภิสรา กุศลอภิบาล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๑๕

นายชาญณรงค์ แดงกระจ่าง ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๑๖

นายจักรกฤษ์ กลัดเนียม ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๑๗

นายเจตณรงค์ จันดายปฐม ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๑๘

นายวิชาญ ศรัทธาผล ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๑๙

นายเกรียงศักดิ

์

ปอมอรินทร์ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๒๐
นายภุมรินทร์ แก้วมณี ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๒๑

นายเรวัติ ก้อนนิล ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๒๒

นายณรงค์ชัย คลังเงิน ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๒๓

นายอณัติ เขียวอิม

่

๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๒๔

นายจริง แก้วพาลึก ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๒๕

นายจารุชล ต้นติธีรศักดิ

์

๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๒๖

นายวสันต์ หวังปด ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๒๗

นายอภิสิทธิ

์

หนุนภักดี ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๒๘

นายพิเชษฐ์ สุวรรณสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๒๙

นายไพฑรูย์ พบสุข ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๓๐
นายทศพร เพลิดพริง

้

๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๓๑

นายกฤษณะ เลิศแฉล้ม ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๓๒

นายอัฐวุฒิ ศรีนวล ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๓๓

นายนฤชิต ทองร้อยยศ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๓๔

นายธนพันธ์ วงษ์ทอง ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๓๕

นายพงศ์ภรณ์ จันทร ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๓๖

นายอดิเรก จันทร์หอม ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๓๗

นายเพชร ชัชวาลย์ ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๓๘

นายชัยภูมิ สุภาพ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๓๙

นายวัชรินทร์ ทองยุติ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๔๐
นายธวัชชัย บุญรอด ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๔๑

นายธีรยุทธ กลินชัง

่

๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๔๒

นายณัฐพงศ์ บัวแพง ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๔๓

นายณัฐวุฒิ เอียมกลิน

่ ่

๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๔๔

นายสถาพร แร่กรูด ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๑๔๕

นายกิตติกร แดงเมือง ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๔๖

นายเสกสรร คล้ายอยู่ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๔๗

นายเจษฎา จำเนียน ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๔๘

นายวิโรจน์ ปฏิแพทย์ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๔๙

นายสุวรรณ ชาติอารีย์ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๕๐
นายวีรพงษ์ ลีบุปผา ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๕๑

นายลิขิต มณีวงษ์ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๕๒

นายทนงศักดิ

์

นาคสาทา ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๕๓

นายทนงศักดิ

์

เนืออ่อน

้

๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๕๔

นายธนวัฒน์ คำหยุ่น ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๕๕

นายอำนาจ แก้วสงวน ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๕๖

นายกำธร สุวรรณประเสริฐ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๕๗

นายพีรวัฒน์ เสมเหล้า ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๕๘

นายชำนาญ ธนวรรณวิวัฒน์ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๕๙

นายปรวุฒม์ จูทอง ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๖๐
นายธิตินันท์ อินทวัฒน์ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๖๑

นายวีระชัย กิจการเดชวุฒิ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๖๒

นายนเกณฑ์ บุญพริง

้

๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๖๓

นายสุวิทย์ พันธุ์เอม ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๖๔

นายสมภพ อ้ายหนู ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๖๕

นายสมเกียรติ กัลยา ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๖๖

นายวุฒิชัย รุ่งนาวารัตนชัย ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๖๗

นายปรีชา รอดดอน ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๖๘

นายครรชิต ทัดเหว่า ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๖๙

นายสุถิน ฟุยงาม ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๗๐
นายอนุกรรณ์ จุ่ยนิม

่

๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๗๑

นายนรินทร์ อรุณไชย ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๗๒

นายสุระ ใจอดทน ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๗๓

นายวศร พิธีการ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๗๔

นายจันทร์ เชือรอด

้

๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๗๕

นายธนกร บุษษะ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๗๖

นายอนุชา สาหร่าย ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๗๗

นายกิตติพงษ์ ภู่ระหงษ์ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๗๘

นายอนุชิต แสงกรชัยวัฒน์ ๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๗๙

นายณฤทธิ

์

จีรัดถกุล ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๔ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๑๘๐
นายสิทธิพงษ์ พันธุ์ไสว ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๘๑

นายดิสาร แซ่อือ

้

๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๘๒

นายการุณย์ พุฒภักดี ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๘๓

นายกิตติศักดิ

์

สายชล ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๘๔

นายโชคศิริ แก้วดี ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๘๕

นายกัมปนาท ลุประสงค์ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๘๖

นายภาคภูมิ สวนโพธิ

์

๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๘๗

นายณัฐวุฒิ อำพันทอง ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๘๘

นายประพันธ์ ศรจันทร์ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๘๙

นายพรหม์เมท คุ้มเสาร์ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๙๐
นายอานิวัฒน์ ครองหนองแดง ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๙๑

นายขจรศักดิ

์

กิฬารเสน ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๙๒

นายอานุภาพ ฟกสอน ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๙๓

นายสุชาติ บัวแก้ว ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๙๔

นายสุรินทร์ ทัศทอง ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๙๕

นายเสถียร กลินตระลบ

่

๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๙๖

นายเนณรงค์ ลิทิ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๙๗

นายเชิดพงษ์ มณฑาทิศน์ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๙๘

นายกิมอู๋ อารมณ์ ๐/๐/๒๔๙๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๑๙๙

นายนพพล พรหมมาลี ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๐๐
นายอำนาจ ล่องลม ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๐๑
นายรัฐวุฒิ เนียมถนอม ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๐๒
นายจักรี ขาวอุบล ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๐๓
นายศุภชัย อิมรัตน์

่

๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๐๔
นายชนากานต์ ใจสุทธิ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๐๕
นายศุภชัย เร่สม ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๐๖
นายพงศธร ผิวงาม ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๐๗
นายนพดล ธงเพ็ง ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๐๘
นายประวิทย์ สารสุวรรณ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๐๙
นายประกิต โรจนวิภาต ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๑๐
นายทศพร ไพบูลย์วิทย์ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๑๑

นายจักรพงษ์ ฮวดลิม

้

๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๑๒

นายประสูติ บุญประเสริฐ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๑๓

นายจิรศักดิ

์

เปรมปรี ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๑๔

นายบุญมี สังข์แก้ว ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๕ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๒๑๕

นายอเนก วีระเทศ ๐/๐/๒๔๙๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๑๖

นายวิภาค กวีวัฒนถาวร ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๑๗

นายประยุทธ ถินนา

่

๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๑๘

นายวิชาญ อินทะชัย ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๑๙

นายขจรศักดิ

์

สว่างฟน ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๒๐
นายสมาน มัจฉาสร้อย ๐/๐/๒๕๐๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๒๑

นายรุ่ง สิทธิขันแก้ว ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๒๒

นายอนุรักษ์ ศิริเทียนทอง ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๒๓

นายจักรพงษ์ ภู่แดง ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๒๔

นายสำรวย โชคลาภ ๐/๐/๒๕๐๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๒๕

นายธานี อรุณคีรีโรจน์ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๒๖

นายวิโรจน์ สมเหมาะ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๒๗

นายชลรธี พันธุ์ถม ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๒๘

นายกฤตภัค นิมโต

่

๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๒๙

นายกิตติยะ สำเนียงดี ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๓๐
นายเอกชัย สว่างวงษ์ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๓๑

นายสุนทร ศรีสมนึก ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๓๒

นายจรูญ บุญคำ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๓๓

นายจีระนันท์ เอียมอุ่น

่

๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๓๔

นายสมบัติ เกิดศรีชัย ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๓๕

นายอรรณพ สนสนิท ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๓๖

นายอัครราช รัตนดี ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๓๗

นายน้องใหม่ ปานแดง ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๓๘

นายจรูญโรจน์ กันเกิด ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๓๙

นายวิษณุ ช้อยเครือ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๔๐
นายวัลลภ ปนทอง ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๔๑

นายชัยขนะ ศะศิงาม ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๔๒

นายสมศักดิ

์

เรียววงศ์ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๔๓

นายสังคม ชุ่มจันทร์ ๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๔๔

นายสุรชัย นิลนำเพชร ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๔๕

นายนที ศรีแจ่มดี ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๔๖

นายประสงค์ ปนแม้น ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๔๗

นายธีทัต ดีคำ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๔๘

นายธงชัย พูลสวน ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๔๙

นายถาวร อินทร์โพธิ

์

๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๒๕๐
นายอภิเชษฐ์ สมบูรณ์เหลือ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๕๑

นายจีรพงษ์ ศรีนวลดี ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๕๒

นายยศพร แก้วแหวน ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๕๓

นายญาณวุฒิ บุญฮู้ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๕๔

นายนิกร มันคง

่

๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๕๕

นายชานนท์ จิตรหาญ ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๕๖

นายสมชาย ชูนามไชย ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๕๗

นายธนากร กันสืบสาย ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๕๘

นายจักรี กำเนิดทอง ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๕๙

นายทันญากรณ์ ช่ออัญชัน ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๖๐
นายทนงศักดิ

์

น้อยนุ่ม ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๖๑

นายอนุวัต จันทร์ปฎก ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๖๒

นายกิตติ เลียงอยู่

้

๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๖๓

นายวิมล บุตรดี ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๖๔

นายอรรถกร ยีรงค์

่

๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๖๕

นายอำพล ปทุมเทศ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๖๖

นายอภิชาต เกิดท้วม ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๖๗

นายสมชาย เดชโหมด ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๖๘

นายกิตติพันธ์ ลิมละมัย

้

๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๖๙

นายวิธาน ยินดี ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๗๐
นายนักสิทธิ

์

ทองถนอม ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๗๑

นายชะลอ แสงทอง ๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๗๒

นายประกรรษวัด สามล ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๗๓

นายวราพงษ์ จันทร์เพ็ญสุริยา ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๗๔

นายสุวรรณ ยังประยูร ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๗๕

นายกิตติศักดิ

์

แตงเสร็จ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๗๖

นายบัญชา คงเพิม

่

๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๗๗

นายบรรณลักษณ์ โพธิศรี

์

๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๗๘

นายอรุณ คล้ายแดง ๐/๐/๒๕๔๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๗๙

นายอิทธิพล สุขเกิด ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๘๐
นายพิเชษฐ์ แสงอำนาจ ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๘๑

นายเฉลิมชัย ผ่องแพร ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๘๒

นายศรายุทธ สิทธิไพร ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๘๓

นายสมบูรณ์ พุ่มมาลา ๐/๐/๒๕๐๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๘๔

นายกิติศักดิ

์

เทพสุท ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๒๘๕

นายสุรพงษ์ เขียนวาด ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๘๖

นายประเวท ศิริพิรุณ ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๘๗

นายบุญเลิศ มังคัง

่ ่

๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๘๘

นายยูร สิงห์โตทอง ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๘๙

นายไกรศร ชาวบ้านคาง ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๙๐
นายวัชระ ลาแดง ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๙๑

นายสมบูรณ์ มังมี

่

๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๙๒

นายยุทธพล แซ่ลิม

้

๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๙๓

นายนิรันดร โหมดแจ่ม ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๙๔

นายอานนท์ ยกกลิน

่

๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๙๕

นางสาววรกานต์ จันทร์แม้น ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๙๖

นางสาวปภาวดี เหล็กดี ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๙๗

นางสาวหทัยชนก นาคะพันธ์ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๙๘

นางสาวสุภัสสรา บัวใบ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๒๙๙

นางสาววิภาดา ศรีพราย ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๐๐
นางสาวกานติพิชา ด่านปาน ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๐๑
นางสาวโสภิต บุญจีน ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๐๒
นางสาวกมลวรรณ แสงประเสริฐ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๐๓
นางสาวชมบงกช สมจิต ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๐๔
นางสาวชมชนก ไทยผึง

้

๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๐๕
นางสาวมณฐกานต์ น้อยคล้าย ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๐๖
นางสาวจรัสศรี ด้วงพิมพ์ ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๐๗
นางสาวอนุธิดา พูลยม ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๐๘
นางสาวรัชชนก แสงบัวขาว ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๐๙
นางสาวสุวรรณี สงฆ์เจริญธรรม ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๑๐
นางสาวธนพร ศรีวิเชียร ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๑๑

นางสาววาสนา สีสุพรรณ์ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๑๒

นางสาวกอลนิกา นิลเปลียน

่

๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๑๓

นางสาวเพชรรัตน์ มุมมาลา ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๑๔

นางสาวปานรดา ผิวเผือก ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๑๕

นางสาวเสาวลักษณ์ พิทักษ์สงคราม ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๑๖

นางสาวเกศรินทร์ สุจารี ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๑๗

นางสาวอังคณา แย้มขยาย ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๑๘

นางสาวพาขวัญ ไผ่ขาว ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๑๙

นางสาวทัศนีย์ คูสุรัตน์ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๓๒๐
นางสาวสุธาทิพย์ ศรีประไพ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๒๑

นางสาวเกษ ร ดวงจันทร์ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๒๒

นางสาวภัทรภร ร่มโพรีย์ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๒๓

นางสาวปาณิชา ตัณฑ์เจริญรัตน์ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๒๔

นางสาวชลนิชา ศรีชัยนาท ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๒๕

นางสาวจิราภรณ์ กลินเจริญ

่

๐/๐/๒๕๑๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๒๖

นางสาวพรรชนก องอาจ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๒๗

นางสาวพิจิตรา มุ่งงาม ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๒๘

นางสาววันทนา ดวงจันทร์ ๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๒๙

นางสาวสมศรี รักสมบูรณ์ ๐/๐/๒๕๑๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๓๐
นางสาวดารา สุขภิรมย์ ๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๓๑

นางสาวณัฐวดี สอาดโอษฐ์ ๐/๐/๒๕๐๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๓๒

นางปราณี จันผาย ๐/๐/๒๕๐๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๓๓

นางนิตยา พูลทรัพย์ ๐/๐/๒๕๐๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๓๔

นางสายใจ เจริญสุข ๐/๐/๒๔๙๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๓๕

นางสาวสุกัญญา ฤทธิชัย ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๓๖

นางสาวบุษรา บัวเงิน ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๓๗

นางสาวแคทริยา โทติวงศ์ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงชัญญา ท้อเพิมผล

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงรุ่งนภา สวัสดิภูมี

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงวาสนา มุ้ยขาล

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ ม่วงจีบ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงหญิง ไม่มี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงอรวรรณ กลัดศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายจักรพงศ์ ด่านปาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงธนัชชา คงมณี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงปนัดดา เสือตะขบ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายประพัฒน์ แซ่โกว
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงปวเรศ ก้อนทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงวราพร โปรยสุรินทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงวาสนา แช่มสะลี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงศศิธร สีรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงสายฝน ไม่มี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงสุพิชชา เขียวผ่อง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายอภิชน บัวคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงแพรชมพู ทองพันธุ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายจักรพันธ์ สิภุมมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายธนดล หลวงพันเทา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปทุมรัตนกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายธีรภัทร อีกจอม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายนพรัตน์ ชัยยวิเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงวริศรา วงษ์เกษม
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายอัมรินทร์ เกิดสมมาตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายสุชาณัฐ แซ่เหงียว

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงชนกานต์ ซ่อนกลิน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงชนิพร ม่วงจีบ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายขวัญชัย ชูทรัพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงอัญชลี วิลาวรรณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงชุติมา นุสิทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงเกศศิณี อินบุ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ จินดาโชติ

๒๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงทัศวรรณ หนูขาว
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงสุจิตรา ฉัยยา
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงเขมิกา ผลผานอก
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายอดิศร ลำเลิศหล้า
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงจรรยพร จีนเท่ห์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงขวัญข้าว แก้วบุญเรือง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงศรุตา แสนพยุง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตรีเพ็ชร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงเบญจศิริ เส็งสาลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๘๐
นางสาวกรรณิการ์ หลวงพิทักษ์

๑๖/๑๐/๒๕๒๒
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๘๑

นางสาวจินต์จุฑา ทับทิม
๑๙/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๘๒

นางโชติรส ผูกพัน
๒๘/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงชลธิชา ส้มทับ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายกฤษกร ศรีสมบัติขจร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงฆรณี สุขโข
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายพัทธดนย์ รอดอิม

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงภัทรา ชินปนเกลียว

้

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สมุทรสาคร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วิบูลย์ยศรินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายอำนาจ มาคัชชะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงกชกร มิงทองคำ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายกุญช์ภัสส์ แย้มรัศมี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ยินดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายธนพัฒน์ หมีสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายสมเดช อาจมนตรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายจตุรงค์ ยอดพินิจ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงจริณทิพย์ ฉันทานุรักษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สนันนารี

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงชญานี เวห์เนอร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายชัยยุทธ ล่อใจ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงดาว แก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายทักษิณ วิลัยรัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงทักษิณา โพธิพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงธัญรัตน์ แก่นคำชู

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงนงลักษณ์ สิทธิศักดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายนพฤทธฺ์ โพธิเจริญ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงนภัสนันท์

นรภัทรคุณานนณ์ ๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงนันทิยา ศิริวงษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายปฏิภาณ บำเรอจิต

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงประสิตา จันทร์สอน

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงพรทิพย์ พรมมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายพินิตนันท์ มงคล
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายภูริภัทร์ สิงวิชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายรัฐพงศ์ จินตานา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายล้อมเดช ดวงละม้าย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงวิลัยพร โพธิตุ่น

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงวิสสุดา สุดทัศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายศตวรรษ ยุติธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายศรราม สุวรรณวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายศุภวัช แก้วเขียว

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงสาวิตรี ร่มโพรีย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายสิทธิชัย เทียวประสงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงสิริพร รัศมี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงสุจิรา ร่มโพรีย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๑ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงสุภาพร ทรัพย์เลิศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายสุเทพ รสโสภา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงอรัญญา แซ่ลิม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงอริศรา แสนสนุก

๒๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงอริสรา ยอดยิง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายเมธา ปลืมไทย

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงเมธินี ไทยดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงเรวดี มันหมาย

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายจิรทีปต์ โนนรุ่งเรือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)

วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายณรงค์เดช ลือฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ต้อยติง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงดวงฤดี เชิดชาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุวรรณเทพ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)

วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายธีรพงษ์ สรรเสริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)

วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงนันทิยา แฉ่งบาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)

วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงปยธิดา อินทันวิทย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงพรชนก โชนะโต
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)

วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายพรเทพ บุญประเสริฐ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)

วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงฟารุ่ง วงศ์สุวรรณ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)

วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายสมพงษ์ ภูมิศิลป
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)

วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงชลธิชา ยูกู
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงถศิณา เหลียมสมบุญ

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พัดจันทร์หอม
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายนครินทร์ กล่อมจิตร์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายนวพล แดงมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงปาลิตา สนุกช่วย

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายวรากร เบ้าสีใฮ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงวราพร ปลืมจิตต์

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงศศิกาญจน์ หมอทรัพย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายสืบศักดิ

์

สืบกลัด

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายอโณทัย เกตุไชโย
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายเจษฎา ปนหยัด
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายเอกราช สุทธิกาโมทย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงณัฐพร ใจผัด

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ชมหมู่
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายศราวุฒิ ชินรัตนา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ พันธ์ไพบูลย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงนฤมล บัวแดง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายชลธรณ์ สวนพราย
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงบุญเพ็ง จำปาทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ เปรมเดช
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงพชรพร สินธุเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงสุนิสา หนูเจริญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงอัญชลี ขำยินดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงอัญชุลี ขำยินดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายชินดนัย สุขวัฑฒโก

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ มวลกิจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงนนท์ทิชา รัตนภูมิ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงนิสา ศรีจุฑา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงภูริสา นุชแทน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงวรัญญา ดวงมณี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงเขมิกา จรัสเอียม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงกชมณฑน์ ม่วงทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงกนกพร ประดิษฐ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายกฤษกร ยอดยิง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ควรคำนึง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายขจรยศ เจริญเล็กอุทัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายจักรพงศ์ นามแจ่ม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงจิตติกา แซ่โง้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายจิรชาติ บัวไสว
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายจิรวัฒน์ น้อยฤทธิไกร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงจิราวรรณ เกตุกร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายจิรเมธ บัวแย้ม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สุดเส็งพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงชญาดา มากมูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงชนกนันท์ แย้มเกษร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงชลิษา เสือเฒ่า
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายชินธิป ดวงจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ใจมุ่ง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายณฐนนท์ ศรีพูล
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายณฤกร สุกกลำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สีใส
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายณัฐนนท์ เพ็งอุดม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ สุขแจ่ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายทินภัทร นิยมรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายธนดล สุขานันท์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายธนภัทร เยียระยงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายธนวิชญ์ บุญรอด

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายธนานพ เหลือประเสริฐ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงธวัลรัตน์ นาดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายธีรภัทร วงษ์เปยม

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงนรารัตน์ วิหัคโค

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงนิตยา ตันฑ์นฤปกรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายปกรณ์ ชุ่มจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงปนัดดา โก้เครือ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายปภินวิทย์ อรุณรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายปวร จอมเผือก
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ช้อยโทณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายปารเมศ ศรีกุหลาบ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงพรพิมล แก้วคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายพลภัทร ศิริบุญมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงพัชรดา โครตาสา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายพัฒนพงศ์ เหียมหาญ

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายพิพัฒน์ เชิดชู

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชุ่มจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายภัทรภณ บุญส่ง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงภัทรวดี แก้วกลม
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายภาณุ ตำหนิงาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายภาศกร มะโนภัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ธนมาก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ นิจกรรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงรพีพรรณ น้อยเนตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงรังสินี หลวงผาด
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายราเชน พิงโคกกรวด
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายวรวิช วัฒนาโภคยกิจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๔ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงวิจิตรา จิตสู่สุข

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายวิศณุ สีตุ่น
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายวีรภาพ พ่วงเจิม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายศราวุฒิ หอมเมือง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงศิวปรียา เปาเล้ง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายสกลพัฒน์ ใจถาวรนาถ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงสรัญญา แสนสระดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายสัตตบงกช บุตรชืน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายสันติภพ สิงห์โต
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงสิตานัน อินทพาล
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงสิรินุช ขจิตสุวรรณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ อ่วมนิล
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงอนันตญา ทามารัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ขันกสิกรรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงอภิสรา เจริญสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงอรณิชา แก้วคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายอลงกร โตใต้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายอำพล ยุสดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายเจษฎา จอมเผือก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายเดชะ ศรีวิเศษ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โถนารัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๕๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สว่างพืน

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ ดอกแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายนนทวัฒน์ ยอดยิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายสถาพร พระพิไชย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๕๕
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ ดอนเมือง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายเอกภพ มีหวัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงเอเล่น -
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายจตุพร ยินดีพจน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายจารุวิทย์ สำเรือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ แววอาราม

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ตัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายธนธรณ์ พ่วงนิม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายธัชกร มาลาพงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงธารารัตน์ รวมญาติ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๕ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายธีรภัทร ไพร่ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายพงศกร อินทร์เจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงอัญชิษฐา จันทร์แปลง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีเจริญ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงณัฐพร คลองพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงบัณฑิตา วงศ์เสนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงปริญญา นิยมญาติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงลักษิกา สมบุญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายวชิรพงศ์ วงศ์วัฒนาสิริ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงวนิชชาพร รอดโค
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงวรรษวดี สอนประดิษฐ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายวัชรพงศ์ มังมีผล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงวิรยา พลอยชุม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายสิรวิชญ์ พลอยชุม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายไชยวัฒน์ สรสิทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงนิภาภรณ์ โพฉัตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายกรปยะ เหลืองศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายภาณุพงค์ อมดวง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายอานนท์ วงศาโรจน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย เซียงเจ้น

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงจรรยาพร สินธุฉำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงดลยา จินดา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายพีรพัฐน์ เจริญวงษา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงอภิญญา เลิศชีวา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงอาริสรา ลิมไพเราะ

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงกันญารัตน์ รุ่งหิรัญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงดวงกมล
โรจนบุญญานนท์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายต่อสกุล สมบูรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงพิมพิมล จินดาขันธุ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายวรฤทธิ

์

พุ่มพวง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงโชติรส เฮียะเซ้ง

๊

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายจักรินทร์ สุขประเทือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายชนาธิป หงษ์งาม
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายชนาภัทร ครุฑซา
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงชลธิชา กาแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายซานอู ไม่ทราบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงธนพร อึงพานิช

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายธันวา แถวสาบุตย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงปาริชาติ สันติรักษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายภูวดล มีรอด

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายมาวิน ศรีสุข

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายวิทยา โซวเซ็ง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กชายสมยศ ไทยรุ่ง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงอารียา -

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงเบญจมาศ เสือครืน

้

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายเอกรัตน์ เสมอใจ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายพาทิศ ทองมีสี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายสิทธิโชค ภู่พูล
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายณัฐพนธ์ นามรอด
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายกชกร แสงปอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญพริง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายวชิระ บานบุรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายอภิรักษ์ อุดมพร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๑๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เมืองนก

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายชัยมงคล ยอดแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายทองชัย แซ่ตัน

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงนพกร บุดดาเลิศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายนิพนธ์ บุญดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายพงศธร อาษาเขต
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายพัฒน์พงศ์ ณรงค์อินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายลัทธพล บาลบุรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงวรรณา แก้วมุกดา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงวิลาสินี สุขกากิจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายอิทธิพล ดีจานเหนือ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงธาลิณี ศรีนิม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ กลินฟุง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ดำเนิน
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงจิราวรรณ ดำเนิน
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายธนากร เปลียนศรี

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงนพรัตน์ ถ้วนถี

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายสหภาพ สำลี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงสายนำ ไม่ทราบ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงสุรภา อินทร์ประดับ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงกชพร ไม่ทราบ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงกชพรรณ หล่อนสิว

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงกรเกล้า ชูเลิศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดทรัพย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงกาวยี โพธิพระ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายกิรติ ชมภูพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงกุสุมา สินทพ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงขนิษฐา สวีเตียม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงคณานันท์ โพธิละเดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงจริยา จานวงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงจีรนันท์ อาสนเวช
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายชลทิตย์ นิลน้อยศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทิพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เสือเดช
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงณิชา สวิม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายดนัย เทพนิมิตร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงธนภรณ์ เกตุแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายธนา ใจชืน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายธนากร พะมะเหิด
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แก้วเกตุ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายนันทพงค์ บุญเลิศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงบุษกร รวมศิลป
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงมาติกา พรหมรักษา

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงฤทัย แก่นจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงภัคพิชา ฟองนำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายภาณุพงษ์ โชคดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ คำสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงมินตรา พิชิตชัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายอมรเทพ เรืองพุ่ม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พรหมรักษา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๖๘
เด็กหญิงบรรณสรณ์ วงษ์โค้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงปโป ไม่ทราบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายพงศกร ชัยมงคล

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายศรัณย์ภัทร ขุนไตรเลิศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายศราวุธ ประกอบการ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงสิริวิมล ชัยมงคล
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงสุพรรษา หาญชนะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เปงคำภา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายธีรวีร์ โพธิพันธ์

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

จูฑะศร
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายอนุพงศ์ คณะโต
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายจักรกริช ทองอินทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายจิราวัฒน์ วงษ์มหาจักร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๘๑ เด็กหญิงทรรศนีย์วรรณ
ชำนาญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายธนมน โยธา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายธีรโชติ ศรีประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายนิติศาสตร์ จินดาสอน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายปรินทร เกตุแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงวัลลภา โสดสงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายสายัณห์ ทองอินทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายสุทธิพงศ์ คำจา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คณะโต
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายอิทธิพัทธ์ โพธิพันธ์

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงนนทกานต์ ยิมน้อย

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายเจษฎา อินทนิล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

นุชแนวงาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายเกียรติคุณ ชำนาญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงปุณยาพร เคลือบไคล
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา

วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายสงกรานต์ วงษ์สำริตย์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา

วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายจิตรานุช สวัสดีนาม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา

วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายณัฐนนท์ ทองจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา

วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงธนิกา วรรณะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา

วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายปติศักดิ

์

ประสงค์ดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา

วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กชายภาคิน ฟกแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายภาณุพงศ์ แจ่มจันทรา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายสรวิชญ์ กู้ด้วง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายอิทธิมนต์ แก้วเอียม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายนัฐกิตติ

์

สรหงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา

วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงยุภา ผดุงชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงรีน่า จันทร์แม้น

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายวรรณธัช ว่องเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา

วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงศุกร์ใจ ศิริธร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ วันบันเทิง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วควนชุม
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงสริศา บุตรขวัญ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงกมลชนก แสงฉาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายกิตตินันท์ เครือแบน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงธนภรณ์ เกียวคุ้มภัย

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงพรพิมล เต๊ะเปย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ขุนนุช
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายอานัติ พุ่มแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงปยาภรณ์ พระจะเกิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงวรกัญญา ศุภชัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงสุพิชญา วรกานตพล
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายอนิวัฒน์ ตันตระกูล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๒๓

นางสาววันดี จันทร์เกตุ
๑๔/๑๐/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จินดามรกต
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงอัญชิษฐา สอนบาล
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงเพชรใส แซ่อึง

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายคมสัน แสงดาว
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ นิมเนตร์

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายจักรกฤษ เพชรนาจักร
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายสุเมธ พลายสา

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายคมรเดช ติดดำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงวรรณิษา คำทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายเจษฎา ทองมณฑา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายคมสัน พรมจรรย์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงจิรนันท์ บุญสุด
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายจิราพัชร สระเกตุ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายฐานันดร กัญญาดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ สนธิ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญเลิศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงณิชกานต์ ถนอมกาย

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายทศพัฒน์ หนูหา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงนฤภร สีแดงเหลือง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงนิสภา หมีเงิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายปพนธิษณ์ ฟกอ่อน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายปภาวิชญ์ วงษ์กลม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายปรินทร อ่อนแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงปยวรรณ พระแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงสุภารัช พจนารถ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงอัมพุชินี ศรีจันทร์เฟอ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงกวิสรา วงค์สุวรรณ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายกิตติมศักดิ

์

ถีระพุก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย รอดรักษา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายคณวัชร ลีหล้าน้อย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายจิรภัทร มณีจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงฐิติกานต์ วังกาบ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงณัชชา กล้าหาญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คำศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงนุชนาฎ บุตรงาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๕๙
เด็กหญิงประทุมมาศ ดำดิบเหมาะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงพรชนก เรืองเดช

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงพรพรรณ อิมเอียม

่ ่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๖๒
เด็กหญิงสมิทธิกานต์ เจริญพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงอธิชา ปนประไมล์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงเยาวพา ทังเรือง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายกิตติชัย สุขคโพธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

พิณสุวรรณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงปลายฟา ใกล้ชิด
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ เจียมอ่อน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายวายุ -

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายสรวิชญ์ ไม่มีนามสกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชมภูพงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายจักรชัย คงสุคน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายพงษธร บุญดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงสโรชา เณรอินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๑ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงส้มโอ ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงจิตตา ทรายทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายทรรศนพล พงค์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงนงลักษณ์ อุ่นภักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงนภาพร อ้อยทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายนวพงษ์ ชัยโชค

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายภานุกร แสงมณี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายสุทธิภัทร มนัสสิริกุล
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ หงษ์ทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงนกน้อย ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม

วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงรศิตา โพธิแก้ว

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงอนนทพร ดอนม่วง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงวรปรัชญ์ เสวกสูตร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม

วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงวิชิดา โพธิสนอง

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายกฤตนู วัฒยา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงกุลชลี กองทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์สวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงฉันทนา ศรีดาวเรือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงชนัญธิดา นิยมทัศน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายณัฐพล รักษา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายธนภูมิ ลีกิมฮุย

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ขาวสงวน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

เจริญผล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงนงลักษณ์ บุญส่ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ แทวแดง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงบุษรา พวงมาลา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายพลพล อินทร

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงมูวิน ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายราชศักดิ

์

ศรีคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงศุภมาศ เจริญผล

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงสิริกร จันทร์สวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายสุทธินัย สิงห์โต

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายสุทธิพงศ์ จันหอม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงสุทธิษา ศรีธรรม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงสโรชา เทพรส

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงอจลญา ร่มโพรีย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงอัจฉรา หน่อแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงเอโม ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายกล้าณรงค์ แย้มขยาย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลทองคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายทีฆายุ สีนวล
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายธนทัต เกตุเต็ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๑๗
เด็กชายปรัชญาวิทย์ ลีกิมฮุย

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายอัมรินทร์ สีนวล
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงจันทกานต์ สีนวล
๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงณภัทร จันทร์สวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายนวพรรษ สุวรรณลือ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงพีรกานต์ ว่องเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงรัชนีกร สอนประสาท
๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ หมืนรักษ์

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงสุจิตรา หอมหวล
๒๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงภัทรศรี หอมหวล
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงมาริสา ขวัญสด
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายรัตนโชติ รุ่งเรือง
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงวิภาวี วงศ์แก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงศศธร แตงคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายเตวิช สีนวล
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๓๒ เด็กหญิงกรองกาญจน์
ยะมะคุปต์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายกษมา มากมูล
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายกิตติพศ พิกุลแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงขจีวรรณ ชมภูพันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายชนะชัย กล่อมทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายชินวัตร กุลเกตุ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายณัฏฐชัย ดวงปาน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงธารารัตน์ วงศ์เปย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายธีรพงค์ แซ่แต้

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายนัฐดนัย มหาไทย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงนัยนา ศรเหล็ก
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายปญจพล นิลสาริกา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายพงศกร จันทร์แดง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงยุ้ย ไม่มี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายราชพฤกษ์ ศรีอุทัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงวารุณี ชมชืน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงสุภัทรา จาดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงจันทนา จันทร์เมฆ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงจิรัชยา ศรีอุทัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงชุติมา มากมูล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์หอม
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงธนภรณ์ แซ่แต้
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายธีรยุทธ นวมนาคะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงนภัสสร ลิมเทียมรัตน์

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงปภัสรา พวงมาลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงปรีณาภา โกสุม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงปารวี บัวดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายมีชัย กล่อมทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงรดามณี สุขอร่าม

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายวุฒิดนัย บุจนะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงศตพร เพิมพวง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายศิวกร อาจปกษา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายสมัชญ์ ชอบสว่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายอนิรุต ชมชืน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายกิจพัฒน์ อังหุน

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เทียนศิริ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๖๘

นายชนันธร จำปาดี
๒๓/๑๑/๒๕๔๐ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๖๙

นายประเสริฐ แซ่ว่าง
๒๐/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงศุทธินี ชืนจิตร์

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายนันทยศ ทองหาญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงพนัสดา พลพิทักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงภสินี สารีวงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงสุธิดา ภู่เด่นดวง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงณัฐวดี เต้ยหลี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายธนนทัช อิมทน

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงรพีพรรณ กิมพิทักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายณัฐดนัย อาบโกเศษฐ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงทิพรัตน์ อู๋สูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๔ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงยลรวี พวงยะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ดู่สวด
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงอาทิตยา สุกกำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ จันทร์บ้านโต้น
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงณัฐลดา ปกเขตานัง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายวรรธนะ บุษฤดาจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๘๖

นายชัชวาล เลาหเรืองจรรยา
๐๙/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๘๗

นายสมใจ บุญเนตร
๒๑/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๘๘

นายศักดินุสรณ์

์

ศรีหว้าสระสม
๒๕/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๘๙

นายวีระศักดิ

์

สมยินดี
๑๖/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๙๐
นายสราวุธ สโมสร

๑๒/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๙๑

นายวิชาญ ตุ่นทอง
๐๒/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๙๒

นายสิทธิพร แสงเทียน
๓๑/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๙๓

นายนัฐพล นุชชุ่ม
๓๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๙๔

นายฉัตรชัย แสงมณี
๑๖/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๙๕

นายโล ชิง โว มาเลเซีย
๐๑/๐๗/๒๔๙๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๙๖

นายอ๊อด เรืองฤทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๔๙๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๙๗

นายชาตรี ไพศาลย์
๐๙/๐๕/๒๕๐๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๙๘

นายธนกร อังสุมาลีกุล
๐๖/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๘๙๙

นายอิทธิพัทธ์ ดำนุ้ย
๐๑/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๐๐
นายไพฑูลย์ คงทิพย์

๐๙/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๐๑
นายคมสัน แผ่นสุวรรณ

๒๗/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๐๒
นายธวัชชัย ปานเพชรสิริกุล

๐๑/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๐๓
นายสรายุทธ์ สมานฉันท์

๒๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๐๔
นายนพดล หีตนาพญา

๓๐/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๐๕
นายนัทธ์ทวัส ง่วนจร

๐๓/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๐๖
นายมานพ ล่องเลือน

่

๑๐/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๐๗
นายเอกพิภพ ทองโอ

๐๙/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๐๘
นายสุรพงษ์ ศรีสุกใส่

๐๒/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๐๙
นายมานิต ศรีปทุม

๓๐/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๑๐
นายจรดล วรรณวรกิจ

๒๐/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๑๑

นายชัยรัช หนูทอง
๒๒/๐๙/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๑๒

นายสุชาติ ไหมพรหม
๒๓/๐๘/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๑๓

นายสาโรจน์ หงษ์โต
๒๓/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๑๔

นายธีระวัฒน์ น้อยเอ้ย
๐๓/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๕ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๙๑๕

นายสุวัธ จันทร์ทอง
๐๙/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๑๖

นายมนไพร นที
๑๑/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๑๗

นายสมัคร สมุทรเวช
๑๑/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๑๘

นายวิโรจน์ สมภูเวช
๑๗/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๑๙

นายพงศ์ศักดิ

์

เงินสมบัติ
๐๑/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๒๐
นายธนวัฒน์ โตผลวิเศษ

๐๕/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๒๑

นายนิเวส รอดจากภัย
๑๔/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๒๒

นายศักนรินทร์ โฆษิตภูมิอมรกุล
๒๓/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๒๓

นายสุพัฒน์ เชือช่วย

้

๒๓/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๒๔

นายสมเกียรติ พรมพิลา
๒๖/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๒๕

นายศุภณัฐพงษ์ ขันทอง
๐๔/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๒๖

นายนพดล มันตลักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๒๗

นายยอดชาย ศิลปชัย
๐๗/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๒๘

นายนิรุตต์ ผดุงลาภ
๑๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๒๙

นายวรากร บุญรอด
๑๓/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๓๐
นายปรีชา ทวีจิต

๑๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๓๑

นายวิเชียร สุขวงค์
๐๓/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๓๒

นายวิริยะ หนูสอน
๑๐/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๓๓

นายธวัชชัย นาคงาม
๐๑/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๓๔

นายสกล เสียงเสนาะ

๑๒/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๓๕

นายสมพงษ์ เดชปญญาวัฒน์
๑๒/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๓๖

นายเอกทัศน์ กลินธูป

่

๒๗/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๓๗

นายอนุสรณ์ ทรัพย์มาร
๐๔/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๓๘

นายธรรมรัตน์ สุขธร
๐๖/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๓๙

นายสุริยัน ลินโป

้

๑๙/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๔๐
นายวิรัตน์ รอดฟา

๑๓/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๔๑

นายศุภศิลป ลาวรรณ
๓๐/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๔๒

นายสุมานะ มณีโรจน์
๑๔/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๔๓

นายอภิชาติ ทาสี
๒๙/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๔๔

นายเอกภพ พิบูลย์แถว
๐๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๔๕

นายไพรัตน์ นิลนนท์

๑๙/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๔๖

นายฐิติกร สัตย์อุดม
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๔๗

นายธรรมนูญ โพธินิล

์

๒๑/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๔๘

นายวงศ์วรรณ มุ้ยนาม
๑๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๔๙

นายยอดศักดิ

์

ฉัตรยอดฟา
๒๓/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๙๕๐
นายธนาศิลป ณ พัทลุง

๐๑/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๕๑

นายสุนทร คุณธรรม
๑๔/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๕๒

นายอดิเทพ สิทธิรังษินันท์
๒๐/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๕๓

นายนิกร แก้วมา
๒๔/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๕๔

นายจะทอ กาวสี
๓๐/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๕๕

นายเอนกพงษ์ ชำนินวล
๐๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๕๖

นายตรีทศพร คำจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๕๗

นายณัฐพล กระจาย
๒๘/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๕๘

นายตรียะกิจ ขุนรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๕๙

นายภาณุวัฒน์ แซ่โค้ว
๑๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๖๐
นายตะวัน แก้วเล็ก

๑๙/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๖๑

นายสุระ พลสงคราม
๒๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๖๒

นายพีระพล พางาม

๒๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๖๓

นายวันเฉลิม อินทร
๐๕/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๖๔

นายวัชระ วิริยะศิริ
๒๘/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๖๕

นายอภิรัฐ จันทนะภาพ

๒๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๖๖

นายนัฐพงษ์ ชูแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๖๗

นายเศกศักดิ

์

ใจมัน

่

๑๑/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๖๘

นายปยะนัฐ เอียะแหวด

๊

๑๓/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๖๙

นายศุภนัฐ เทพทอง
๒๙/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๗๐
นายจาตุรงค์ หอมเทียน

๑๒/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๗๑

นายอาชัญ แก้วนนท์
๒๐/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๗๒

นายธงชัย แสงเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๗๓

นายวิชัย อินต๊ะหล้า
๐๔/๑๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๗๔

นายสมชาย เณรศิริ
๐๖/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๗๕

นายนิรันดร์ เต็มจิตร์
๒๗/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๗๖

นายมาโนช ร่มโพรีย์
๒๖/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๗๗

นายสายัณห์ ชาวบ้านกร่าง
๐๗/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๗๘

นายมนตรี เทียนเมืองปก
๐๕/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๗๙

นายมงคลชัย พันธุ์บุญมี
๐๗/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๘๐
นายณัฐวุฒิ ดำรงพิทักษ์กุล

๒๓/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๘๑

นายสำราญ พงษ์เกิด

๒๘/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๘๒

นายอำนาจ คนตรง
๑๔/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๘๓

นายธนาวิทย์ อุประ
๐๖/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๘๔

นายศักดิดา

์

เงินสมบัติ
๑๗/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๑๙๘๕

นายอาทิตย์ มหาคีตะ
๓๐/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๘๖

นายกฤษ กลินอ้น

่

๐๙/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๘๗

นายวิรุณ แซ่ลิม

้

๐๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๘๘

นายวัชระ โอริด
๐๗/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๘๙

นายสมัครชัย พระกะยาพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๙๐
นายชัยณรงค์ อำภา

๐๕/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๙๑

นายแสวง ฟองนารี
๑๕/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๙๒

นายเอกรัฐ แก้วภักดี
๒๙/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๙๓

นายมานิตย์ แซ่ตัน
๐๘/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๙๔

นายชานนท์ เกษสังข์
๐๙/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๙๕

นายอารีย์ ขันต่อ
๑๐/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๙๖

นายนัฐพล เจริญเกิดบุญ
๒๖/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๙๗

นายภิญโญ ปนปฐม
๑๓/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๙๘

นายพิเชษฐ์ ศรีโพธิอ่อน

์

๑๖/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๑๙๙๙

นายนาวี คำภู
๐๘/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๐๐
นายวุฒินันท์ สู่สุข

๐๑/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๐๑
นายเปล บุญแก้วศรี

๒๖/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๐๒
นายตะวัน พะเนิกรัมย์

๐๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๐๓
นายพนิกร อุ้ยสกุล

๑๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๐๔
นายโอภาส วงศ์ภา

๐๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๐๕
นายวุฒิชัย ศรีสันฐาน

๑๑/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๐๖
นายเกียรติศักดิ

์

สาคระพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๐๗
นายกันตภณ จันทภาส

๐๘/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๐๘
นายพิรุณ ห้วยหงษ์ทอง

๑๓/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๐๙
นายทินกฤต ชัยยะ

๐๘/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๑๐
นายทรงชัย สัมมา

๐๘/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๑๑
นายจักรพันธ์ จิตฤทัย

๒๘/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๑๒
นายบัณฑิต สุขเกษตร

๑๙/๑๐/๒๕๐๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๑๓
นายอนุสรณ์ เชิดสวรรค์

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๑๔
นายอำนาจ ปาณปุณณัง

๐๑/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๑๕
นายสันติ นพรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๑๖
นายอุทร ทิสุวรรณ

๐๑/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๑๗
นายทัศนัย บุญชู

๒๐/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๑๘
นายกาวิน ชาวบ้านสิงห์

๒๕/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๑๙
นายเกรียงไกร ขวัญยืน

๒๓/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๐๒๐
นายบุญญฤทธิ

์

รุ่งสาครสมุทร
๑๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงกชกร สุวรรณฉวี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายกนกพล สุขหาญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงกมลชนก พุฒชฎา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงกมลชนก สนสุดยอด

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุตรทะยัก

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงกรวรรณ บุญแย้ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายกรวิชญ์ วรดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายกฤตนัย วรดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายกฤติพงษ์ มณีธรรม

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายกฤษดา แจ่มประโคน

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กชายกวินภพ มีขำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงกัญญาพิชญ์ จันทร์เหลียม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริพิบูลย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงกัญญ์วรา กันภัย

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงกัลยารัตน์ วรพจน์พิพัฒน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงกัลย์สุดา ดอกไม้

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงกาญจนา ไชยสุระ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงกานติมา เจริญกิจ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายกิตตนัยต์ ตังวงค์

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายกิตติธัช คำสนิท

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

พุ่มมาลา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงขนิษฐา เนตรสน

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงขวัญตา สันทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายคณวัฒน์ มันหมาย

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงคัมภีรดา เกลียงกลึง

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงจรรยณกร อ่อนนิม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงจรัสพร อิมสมบูรณ์

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงจริยา บุญมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายจักรพงษ์ ย่อมเทียงแท้

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กชายจักรภัทร สีทา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายจารุจินต์ นิโกรธา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงจิณณพัต จันทร์คำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงจิณณพัต หาญกิจ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงจิณห์นิภา เพชรเลิศ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงจินตนา วงค์แสนศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงจิรัตฐิกาล เชิดชู

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายจีรพัฒน์ เครือสงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จุ้ยนิม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงจุฑาพร จันทร์เปรม

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสงใส

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงชนกพร สมากร

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงชนานันท์ พรหมชนะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงชนาภา ใจซือ

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายชนินทร์ภัทร ฉายฮวด

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงชมพูนุท ฉัตรวีระวงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายชลธี แปนน้อย

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันมา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงชุติมา สวัสดิกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงช่อชมพู ณรงค์เลิศฤทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงญาณนารี ศรีอูด

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงฐิติพร ปานอ่อน

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงฐิติมา บุญสิมมา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงฐิติมา อ่อนมัง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายณภัทร สุขชู

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงณภัทร เสลาคุณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุญรอด
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายณฤทธิ

์

ยางเยียม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายณัฐกานต์ สันต์ธนะวาณิช

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงณัฐชยา วิมุกตะลพ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงณัฐณิชา เฮ็งมี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายณัฐดนัย พุทธา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงณัฐธิชา คล้ายลี

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ตังอุดมสิน

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายณัฐนนท์ วินทะไชย

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายณัฐนันท์ อินทราพงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงณัฐนิชา ผลมงคลวัฒน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายณัฐพงศ์ เตชะเลิศกมล

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายณัฐพงษ์ สมสิทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๐ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายณัฐพนธ์ คำปญญา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กชายณัฐพล สอนดา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายณัฐพล เสมอดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงณัฐริกา พุทธาราม

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ แย้มลา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

โรจนธรรมเจริญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายณิชพน ศรีสำราญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กหญิงดวงกมล ทองมูล

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงดาราวรรณ ใจซือ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงดารุณี อดทน

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายถิระวัฒน์ ฟกทับ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงทรรศวรรณ ทรัพย์อินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กชายทวีทรัพย์ กันขำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายทัญญพงษ์ บุญเชิดชู

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายทินกร แก้วจีน

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายทินภัทร สุขแสง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายทิเบต เซียมเอคู

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายธณพ สุกเหมือนดาว

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงธณัชญา ทิพย์สมบัติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายธนกร ทองบุญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายธนภัทร รุ่งเรือง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายธนภูมิ พูลม่วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายธนวิชญ์ แดงประดิษฐ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายธนากร ใจบุญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายธนิทธิ

์

คำสัมฤทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงธมลวรรณ งามขำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงธรรชนก ชัยชิต
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายธัญพิสิฐ ชูฟา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงธัญสินี เตชะกุลัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายธาดา จันทร์ตรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายธาราม ทองค้า

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงธีมาพร มงคลชัยไพศาล
๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายธีรพงศ์ ผ่องโสภา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายธีรภัทร คุ้มภัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายนนทพัทธ์ ทรัพย์แตง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๑ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายนนทวัฒน์ ยอดรัก
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายนพวงศ์ บุญดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงนภัสนันท์ พุ่มพฤกษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงนภัสสร จงประเสริฐ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายนรากร โพธิล้อม

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายนรินทร์ อ่องนก

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงนรีรัตน์ บัวดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายนวพรรษ ไพศาลนันทน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงนัทธมน เอียมทรัพย์

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงนันทพัทธ์ เก็บกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายนันทภพ นิโรจน์ศิลปชัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงนันทิยา นุ่มรุ่ง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายนันท์นภัส โรจนภิญโญสถิต
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงนิธิกานต์ ฉิมมาลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายนิธิกิตติ

์

มีกอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๔๐
เด็กชายนิธิศ งามสุวรรณ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงนิมิตตา ช่างเจริญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงนิศากร น้อยบาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงนิสรา พวงทิพย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงบุสิตา ถินนารัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายบูรพา โสดา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายปฐมพงศ์ อรัญชัยพรสิริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงปณิตา บุญล้อม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายปภังกร ตระกูลดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายประสิทธิ

์

รักดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กชายประเสริฐ รักดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายปรินทร บุญล้อม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงปญฑิตา วังมะนาว
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงปณฑิตา มันคง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงปณฑิตา เปยชาติ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายปณณทัต วิชญามนตรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงปทมพร อินทกูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงปาจรีย์ หว่างพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงปาณิศา สันติชวลิตสกุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงปารียา ทันใจชน
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงปยดา สมสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงปยมาศ คิดดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายปยวัฒน์ อุมัษเฐียร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงปยะธิดา ธนิกกุลคชาทัช
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายปยะวัฒน์ สีปดถา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงปุณณภา ตะปูทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายปุณยวัฒ ชมโลก
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายพงศกร เงินคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายพงศกร ใจตรง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายพงศพัศ แก้วอินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายพชร แย้มศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงพนิดา วัยเจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงพนิตนันท์ กิจดำรงวินิจกุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงพรธิญา สีทา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงพรธิตา ทองแถบ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงพรนภา โพธิสิทธิ

์ ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๗๖ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
แก้วงอก

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงพสุนธรา สายทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงพัทยาวดี พันธนวาทิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงพิชชาภา สุขประสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทองประเฒ่า

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ศรีวิมล
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ หม่อมจอมทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงฟาใส เลิศลำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายภราดร จรรยา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายภราดร สำเภาทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงภัคจีรา แสนพยุง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงภัทรวดี สกุลเต็ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แพ่งคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายภานุวัตร บรรเทา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายภุมพันธิ

์

กุติทิพย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ รูปโฉม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายภูริภัทร เปยชาติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายภูริภัทร ใจซือ

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายภูวิศ มีกรณ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๓ / ๒๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงมณฑิตา จินดาอยู่
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ โพธิงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ รักทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงมัลลิกา ศิริเรือง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงมาลาตี เชาว์ฉลาด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงยศธมน คนรำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายยศพนธ์ เจือประสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายรชต กาญจนโรมนต์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงรติมา พวงทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงระพีพัฒน์ เดชสาร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายรัชชานนท์ ภัทรนานากุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สันทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงรัชนีกร ไวพ่อค้า

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงรัฐฐิณีย์ สีทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายรัฐวิทย์ เรืองรัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายรัตน์ชานนท์ แตงเติมผล

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงรุจิราพร บุญอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงรุ่งไพลิน หนูขาว
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ รุ่งเรือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงลักษิกา ทองเปยม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงลัลน์ลลิล ทองอ่อน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายวรยศ เซียงว่อง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงวรรณฎี แย้มพราย
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงวรรณฤดี บุญเจริญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงวรรณวิษา แก้วฉุย
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงวราลี กิงกาญจน์สกุล

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงวิจิตรา สีมืด
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงวิภาดา อินทะแสน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงวิภาสิริ จิตต์จำนงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงวิมลวรรณ ดวงเนตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายวิสวัฒน์ จันทร์เนียม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายวีรวิทย์ ตันสิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

สุขสว่าง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

เครือเมฆ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงศศิกานต์ หอมหวลดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๔ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงศศิประภา เย็นกลม

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายศักดิพล

์

บุญคุ้ม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงศันสณีย์ ศรีคชชะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายศิรดนัย ทองคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายศิระภาคย์ มณีฉายโชติภัทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายศิริวัฒน์ เกตอยู่
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายศุภกฤต สุขผลพลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายศุภวรรษ เขียวเรือง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ว่องวงศ์อารี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายศุภสวัสดิ

์

คำดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงศุภิสรา แสงทับทิม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายศุภแสนย์ มณีรัตนพงศ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายสมัชญ์พงษ์ ทรัพย์เย็น
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายสรวัฒน์ ศิริไทย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงสรากาล เทียนทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงสริดา แซ่เตียว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงสลิญทิพย์ มาลัยอุทิศธรรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายสหรัฐ พัดทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายสหฤทธิ

์

ทับทิม
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายสัญญา อิมจันทึก

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงสายชล ศรีจรัญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายสิทธิชัย เสลาหลัก
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองอุ่น
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงสิรินันท์ อิสรไกรศีล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงสิริพร จันทร์เปรม
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงสุชาดา ดิษแพ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ มาสวัสดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงสุทธิดา พรมเดช
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายสุทธิโรจน์ ธนาวัฒน์ธฤดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงสุทินา ยศจัตุรัส
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงสุธาสินี ชุ่มน้อย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงสุธินี ดารา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงสุธีธิดา โสดสงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงสุธีรา นาคทัง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงสุปรีญา ปลีฟก
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๕ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงสุพรรธิชา แซ่อัง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายสุพศิณ หอมสุด
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายสุพิพัฒน์ แสงสอน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงสุภาพร กันณะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงสุภาพร คงครองสมัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายสุรพัศ ชะฎาดำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายสุริยะ ช้างลอย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงสุริวิภา นุเครือ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ ศรีจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายสุเนตร ศรีสังวร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายอชิตะ ติงต้อย

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายอดิเทพ เมฆแดง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงอทิตยา ทวีสูตร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายอธิชนม์ เหลนปก
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายอนาวิล ย้อยแย้ม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงอภัสนันท์ ต่วนเครือนิธิกุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงอภัสรา ประเสริฐ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงอภิชญา กันณะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงอภิญญา น้อยสะอาด
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายอภินันท์ มีทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายอภิรักษ์ วันนิยม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงอภิสรา นิลรอด
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผ่องใส
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สะพลอย
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เบ็ญจชาติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายอมรเทพ วุฒาพาณิชย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงอรปรียา เปลียนขำ

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายอรรถพล เชียงกา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงอรวี ทองวันทา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงอรัญญา พวงทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายอัคคเดช ศรีสงคราม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายอัคเดช สนลอย
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายอาทิตย์ มุ่งเครือ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายอานนท์ บุญนพ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายอิทธิพัฒน์ แสงอรุณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๖ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงเกตน์สิริ สรรค์เชือไพูลย์

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงเกศกนก เกิดโภคา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงเขมินทรา ทองเล็ก

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงเจตน์พิสา ปรีชา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายเจษฎา ประเสริฐ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายเจษฎางด์ ชัยแพรมนต์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายเฉลิมวงศ์ สมศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กชายเทพพิทักษ์ เพชรสน

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงเนตรนภา รุ่งเรืองเศรษฐ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงเบญจพร โพธิสวัสดิ

์ ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๑๐ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
สมศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๑๑
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สำราญจักร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายเผด็จ ไข่นิล
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายเมธา สันทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงเมธาพร ศรีสังวรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายเอกราช หยาดคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงเอมิกา บูรณ์ญเพ็ชร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายแทนไท บุญชะม้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงโฉมศิริ แสงพรมมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายโชติพัตร์ สนธิ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กหญิงโยษิตา เทพิน

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายไชยพร เสาธง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายไตรภพ ประสานสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายกิตติ ศิริทรัพย์ร่มโพธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายคุณานนต์ กาชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายชล ไม่มีหลักฐาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายธนกร เจิมจรุง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงนภัสร โทจอม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายนวมินทร์ คำงาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงบงกชมาศ วิไลประสงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ชูบูระ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ เยาวะพิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายศิรกานต์ นุสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายสมภพ จันทร์ผอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงอังคณา ผู้เรืองเดช
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๗ / ๒๒๔

้
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รบ ๒๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงอัญมณี ริวสุวรรณ

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ เงินกลม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงกมลวรรณ เจริญสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงกรกนก แก้วกอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ใจอารีย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กชายกรวิชญ์ มาลาสาย

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงกรแก้ว สุขธูป
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงกฤติมา นกทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายกฤษฎา จันต๊ะโมกขะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงกัญดา ประยงค์ทรัพย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายกัณฑ์กฤช นาคงาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงกัลยกร นิลคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงกัลยกร หลวงสมบัติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงกิตติพัฒน์ แย้มชืน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงกิตติวรรณ รุ่งเรือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายคิมหันต์ ฉลวยศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายคุณานนต์ สินเสงียม

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายคุณานนท์ แก้วประดิษฐ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๕๓
เด็กหญิงจรรญารัตน์ ใจชูพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงจันทรัสม์ อยู่แขก
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายจิณณวัตร เสาวดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายจิรพงค์ แซ่ด่าน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายจิรภัทร นราแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์แดง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงจิราภา ทองสง่า
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงจีรณา แสงอากาศ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงจีรนันท์ อิมน้อย

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๖๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำศักดิศรี

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายฉัตรชัย เข็มทรัพย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงชญาดา รอดกรุง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงชนัฎดา ครุธงาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงชนากานต์ แจ่มยวง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงชนิดาภา จำเนียรเวช
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายชยพล แย้มสระโส

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายชลชาติ กันนะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงชลธิชา ฤทธิไกรพิชญ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายชวลิต ไก่นิล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงชัชชาภรณ์ พลอยศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงชาลินี บุดดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงชุติมา ส่วนลา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายชโนดม แก้วเวียง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงญาณิศา สานจิตรสัมพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงญาดาวดี มุ่งเครือ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงฐานิดา ศาลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร จันทร์บูรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงณภัค อัครญาธรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พลบูรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงณัชฌา คำดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงณัฐชญา สินนอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์พลอย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงณัฐธิชา จิตต์จำเริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายณัฐนันท์ มะลิพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ฟกสุวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ สุธาพจน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงณัฐพร กระเครือ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายณัฐพล ยศอินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายณัฐพล ร่มโพรีย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายณัฐพล ว่องไวธีรวิทย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงณัฐรดี อินวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ สังข์สนันโชติ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายณัฐวัตร โทจอม
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมมงคล

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แหลมสุวรรณกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายดนัย จิตต์อารี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายถิรวิทย์ เทพทับทิม

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงทักษิณา คลังสิน

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายทินภัทร ทองกระหลำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ อุ่นภักดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายธนนันต์ สมบูรณ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายธนพล สุวรรณรังสิกุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายธนพัฒน์ ตีบน้อยดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายธนรักษ์ สัมฤทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ ลือชา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายธนวันต์ เปลียนศรี

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงธนัชพร พิมพ์ใจใส

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงธนัชพร เชือดี

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายธนาคาร ศิริเจริญวัฒนา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายธนโชติ สุวรรณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงธัญชนก รุดเครือ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงธันยพร รอดผล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายธันยวัฒ เฮงวัชระ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงธันย์ชนก สุขธูป
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงธารีรัตน์ มณีน้อย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกิดมงคล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงธิดาลักษ์ วงศ์ประวัติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายธีรธนา อ่อนแช่ม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายธีรพงษ์ จุ้ยนิม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายธีรพัฒน์ มีสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายธีรภัทร์ บุตรดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายธีรภัทร์ แซ่ลิม

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายธีรยุทธ ดอกไม้กุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

จันทร์บาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายธเนศพล บุญนพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงนนลณีย์ โสรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กชายนพดล เอนกพรหม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงนริณี บุญเกิด
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงนริศรา นวลสุมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงนวพร เพ่งพินิจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายนัทธพงศ์ เกษี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงนัทธมน มีศักดิประเสริฐ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงนันทชา ไชยสุริยงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงนารดา บุญณรงค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายนิชานนท์ นุชเครือ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงนิชานันท์ ปนกิง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงนิตยา ธรรมลังกา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงนิธิศรา สังข์ทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงนิภาพร คนรำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายนิรุต บุญปลืม

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงนิสิตา ขันนาค
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๔๕
เด็กหญิงบรรณารักษ์ แดงเพ็ง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายบรรพต ศุภินิกร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงบุศราคัม แซ่ลิม

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายปกรณ์ ขันฟาเลือน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายปกรณ์ บัวคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายปฏิภาณ ยกเลียน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงปนัชดา ฉิมเมือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงปภาดา พูนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๕๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ กลับเครือ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายปริญญา คำลา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงปรีชญา มันคง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายปรเมศ กาญชะนะกาศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายปรเมษฐ ฟกทับ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๕๘
เด็กหญิงปทมาภรณ์ แซ่อือ

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงปาริฉัตร เฮ็งนิรันดร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงปารีณา สันตะกิจ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงปาลิตา แซ่เลียว

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงปาหนัน ศรีสัตยา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงปยธิดา ณรงค์ตะคุ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงปยะฉัตร ฉิมเมือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายปยะวัตร รุ่งทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงปนธิดา เตชะรุ่งทวี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงปุญญิศา สานจิตรสัมพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายพงศกร กุลสะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายพงศกร เงินคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงพรนภา พุฒเครือ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงพรนิภา เสริมพยัคฆ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงพรพิมล สังข์แปน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงพรรณิภา หึงอยู่
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงพราวรวี ไกรเทพ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๑ / ๒๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงพรไพลิน โยธะกันยา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายพฤทธิ

์

พันธ์เพ็ชร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายพลวีร์ คำดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายพิพัฒน์ กิจเครือ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายพิพัฒน์ มันคง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายพิเชฐ เทียงตรง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ สิโนทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงภัณฑิรา ปุริสพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงภัทรพร สายบัว
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงภัทราพร อยู่อ่อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงภัสรา บุญสม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายภาคิน คำอาจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายภาคิม อดทน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายภานุพัฒน์ หอมมาก
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายภูธเนศ หลีล้วน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กชายภูผา คงจร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายภูริทัศน์ มียอด
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายมงคล วงศ์สวรรค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายมนัสพงษ์ ทาดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงมยุริญ แสงเดือน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงมลณภา ดวงภูมิเมศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงมาลิษา สุนทรวิภาค
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงมินตรา ปานทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงยลรดา นิลประดิษฐ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงรวิวรรณ จันทร์โชติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงรวิศุดา เหล็กดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายรัชตะชัย คล้ายแดง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายรัฐภูมิ บัวแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงรัตติมา คล่องแคล่ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายรัตนโชติ เทพโคราช

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายรัตนโชติ เพ็ชรพันธ์ศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงลลิตา ภานุมาศ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงลลิตา เต็งลิม

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงลักษมณ เสนา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายวชิรวิทย์ อุสาหะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๒ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายวทัญู ทองเปลว

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงวนิดา รัตนสถาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายวรพจน์ ด้วงคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงวรรณวิษา ศรีราจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายวรวัฒน์ สร้อยทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงวรินธร พิมธรรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงวริษา สุกดิษฐ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายวรเทพ โพธิเงิน

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ นันทะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายวัฒนา เจริญสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงวิมลสิริ กมสินท์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงวิสาขา จันทแนน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายวิโรจน์ โรจนวิทยโอภาส
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายวีรภัทร จันทร์ดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายวีรภัทร จิตรล่องลม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายวีรภัทร สงจินดา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงศศิวิมล ทิพโม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ มหาเนตร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

แพรกเซ็น
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงศุภมาศ ปานทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงศุภรักษ์ รืนรส

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายศุภเชฏฐ์ นัยนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายสรวริศ ชูบูระ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายสรศักดิ

์

ดวงแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายสราวุฒิ อุ่นอบ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายสหรัฐ ดำขำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงสัจจพร ธรรมธาตุ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายสิทธิพร งามขำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายสิทธิพร จันทร์เค
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายสิรวิชญ์ อ่อนแช่ม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายสิริชัย พูดเพราะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงสิริมา อุสาหะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา ทองอินทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา ทองโรจน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา โรจน์ภู
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๓ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงสุชาดา ลิมมัน

่ ่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายสุทธิพงศ์ ประเสริฐ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงสุธัญญา สังข์น้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงสุนัฏฑา เอียมเจริญ

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงสุภัสสร อ่อนแช่ม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไกรยสวน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายสุรวุฒิ มะกาว
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปองสุ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายอติเทพ สูงทรัพย์ไพศาล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงอนิสา สันทัด
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายอนุชา ชินวงค์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงอนุศรา ทับทิมทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายอภิชน เจียมเรือน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงอภิรตา ทองดอนพวน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายอภิวัฒน์ นพพลัง

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายอภิษฎา เคลลี

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงอภิสรา ยางสวย
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อนันตชัยสิทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงอรณิชา สิงฉิม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายอัครวิชญ์ เหลืองกานนท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายอัศวิน พงษ์จำปา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายอาภากร คนชม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงอารีญา สาลีศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงอินทิรา แย่มน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงอุมาพร จันดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงอุษา ไหมหา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายอโนชา มานวม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงเกตน์นิภา โหมดแจ่ม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงเกวลิน จันทแนน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายเกียรติกุล แย้มพราย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายเกียรติยศ ชัยยา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายเจษฎา ตุ่มทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๗๗
เด็กชายเจษฏาภรณ์ บัวเบา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายเชน บริส วิลลามาร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงเนตรนภา ติเยาว์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๔ / ๒๒๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายเนติศักดิ

์

บุญญานุสนธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สว่างเมฆ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๘๒
เด็กหญิงเพชรนำบุศ สีหา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๘๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สนธิดา

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงเอมมิกา ผิวอ่อน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงเอมมิกา ภู่งาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงโชติกา บุตรทยักร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงโสภิดา ฮกยินดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ คล่องแคล่ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายกฤตเมธ บัวเสนา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงกัลยา สังข์กลินหอม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายกิตติกวิน เกตุทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายจิติศักดิ

์

สีหา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงจิรนันท์ สวนฉิมพลี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายจิระศักดิ

์

สมบูรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงจิราวรรณ เทพศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายฉัตรมงคล เซียงหวอง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายชญานิน อัมไพพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงชนม์นิภา เอกฉัตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายชนะชัย แก้วกวี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายชยารพ ไกยสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กชายชัชวาลย์ ทิมแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายชัยวัฒน์ คล้ายลี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กชายชีพชัย มาสถิตย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กชายฐานันดร จันทร์ศรีทา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงฐิติพร ทองสง่า

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายณรงค์ คำเกา

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตรวจนอก

๒๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงณัฐกมล ปานน้อย

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายณัฐดนัย คำนุช

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ ภู่มาตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายณัฐนันท์ แสงไพศาล
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายณัฐพร ฉิมสุวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายณัฐพล ชุนเกษา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พลับพลา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๕ / ๒๒๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มันคง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เจตจำนงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ธัญญเจริญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงดวงกมล เฟรเดอริคส์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ภูมิเขตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กชายตะวัน อ้นเพ็ชร

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายตุลยเทพ เทพโยธิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายทรงพล จันทร์แย้ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายทศพล สีทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายทักษ์ดนัย ปดหล้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายทัสน์ไท อินทร์ละม่อม
๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงทิพย์เกสร พิกุลสด
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงธนพร พรานเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายธนพล วงษ์กลม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงธนภรณ์ คนชม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กชายธนรัตน์ ฉัตรทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงธนาพร บัวทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายธนาวุธ ตองอ่อน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายธันว์ แซ่เอียว

๊

๒๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงธิญาดา คำแร่
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายธีรภัทร สวัสดิรักษา

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

สวัสดิรักษา

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายธีรสิทธ พัดชืน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายนนท์ อุทัยทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงนพมาศ ศรีพนมวรรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายนภดล อินทร์อ่อน

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายนราชัย คานงาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงนันทวดี พันธ์ทา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงนันทิชา ค้วนเครือ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงนิตยา ปานกลับ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายนิธิศ ชวดแย้ม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายบุญพิทักษ์ เปยกคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายบุริศร์ ศรีษาวรรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายบูรพา สาลีเรือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายประพันธ์ อินทรคง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กชายประเมษฐ์ มาเม่น

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงปรางทิพย์ อิมอกใจ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงปลิสา จีนยิว

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงปวิตรา แซ่ผู่
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงปวีณา สกุลนุ่ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายปยพัทธ์ เปยชาติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายพัฒน์ยศ เนืออ่อน

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายพิบูลชัย ชอบธรรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงพิยดา แขกไทร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญมี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงภาวรินทร์ ศรีวงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายภูธเนศ องค์มณี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายภูมินทร์ คำดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายภูมินทร์ แซ่เฮง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายภูริภัทธ ปาลพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายมนตรี แสงจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๖๖

นายมนัส -
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงมริสา พินทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงมลิสา คล่องแคล่ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงมีนา แสนสวาท
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายรัชชานนท์ แซ่จิว

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงรัชนีกร ยิมยา

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ทรัพย์อินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายวรนนท์ ทึมกระโทก
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายวรพล คำพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายวศิน นุชเครือ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายวันชัย พรายบัว
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ นุชเครือ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายวันใหม่ แก้วสอาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงวิภาดา ธรรมมา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงวิมล ใจซือ

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงศศิธร เอียมทรัพย์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงศิรินันท์ หมวกเมือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ สาสีมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายศิวนาถ ตาบลไชย
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๗ / ๒๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายศุภกร สาลีสี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายศุภกฤต สมบูรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายสรณัฐ นกทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายสรวิทย์ สังข์น้อย
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายสราวุฒิ สุดประเสริฐ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กชายสิทธินนท์ แย้มชืน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงสิริพร สุขช่วง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ มิงแสง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงสุณิชา มากสาคร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงสุธาสินี โหตรภวานนท์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงสุธีรา ฝนจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงสุปราณี เรือนไทย
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงสุปราธิณี นุ่มสม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงสุริวิภา เจริญท้าว
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุตรศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

แซ่เตียว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงอธิชา รักษาชาติ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงอธิติญา นิลเขียว

๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงอนันตา คล้ายลี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายอนุพันธ์ ทรัพย์เย็น

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงอนุสรา ตุ่นอินทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายอภิเชษฐ์ ยางสวย

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กชายอรรถกร เกตุชนะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงอุษา ขุนแพ่ง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กชายอุษามณี พุทธา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายเจตนรินทร์ ผันสืบ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายเจษฎา คล้ายแดง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงเปรมกมล สุขศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายเสกสรรค์ เชาว์เครือ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงเสาวรัตน์ ชินเวช
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงเอือมดาว

้

เอียมทรัพย์

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงแพร แซ่โง้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงแพรวา -
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายโชตะ โชติกูล
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๘ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กชายกิตติภพ รักษาผล

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงจิตรลดา อินทร์สว่าง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายจิรวัฒน์ บุตรดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ลักษณาวงศ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ทาแหยม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายชานน กล้าหาญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายฐิรราช กลินหอม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายธนาวัฒน์ ทองกันยา
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงธิดาวรรณ แสนโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายนัทฐิพล ทันสมัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายนันทพงศ์ ตังคลัง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายนิจิวัฒน์ งามคณะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายนิติ โประณะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

แดงเพ็ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายบูรพา นิธากรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายปริญญา มงคล
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายปรีธาดา จันทร์หอม
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายปวริศ ทิพย์เครือ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงปาริชาติ จันแก้ว

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงปยะพร ทองเรือนดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงปนเพชร ทองทา

๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายพงศกร ยาโทน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายพงศกร อุดมผล
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายพชร สุยะใหญ่
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายพรวิชิต คำแท่ง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีเทียนชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายมงคล จิตประเสริฐ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายรติกร ด้วงสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายรังสรรค์ อิมอกใจ

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายวรโชติ ว่องวิทย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายวาคิม หารยางนอก

๑๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายวิทยา ปานดารา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายวิษณุ กวดวงค์ษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายศรนรินทร์ ติดอินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๕๔
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ขาวคง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายสราวุฒิ ศิโรรัตน์ธัญโชค
๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงสุภัทรตา การุณยฐิติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายอติวิชญ์ สอาดเงิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ แก้วงอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงอริสา เกษร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กหญิงอาทิตยา เต็งงาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มันคง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายเจษฎา เอมโอด
๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงเนตรมณี หมวกเมือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายไชยเชษร์ สิริเมฆประสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายชนาธิป ปยสถิตย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงณัฏฐิดา ซังตู
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายธนดล อนุเลิศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายภาดล ทับยาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงวัชรวีร์ พันสมตน
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กชายศิวโรจน์ หนูศรีใส

๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๗๑

นายเกษมสันต์ ศิริเรือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๗๒

นางสาววิรดา แซ่โง้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๗๓

นางสาวศิริวรรณ สิงห์สถิตย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๗๔

นายศิริวัฒน์ ออกสือ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๗๕

นางสาวสุชานาถ ภู่ประเสริฐ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๗๖

นางสาวสุภาวดี มาตย์นอก
๐๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๗๗

นายอัสนีย์ แซ่ลี
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๗๘

นายไพรรัตน์ จันทร์ย้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๗๙

นางสาวชมภัสสร ศรอินทร์
๖/๑๒/๒๕๑๓ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๘๐
นางสาววันทนีย์ ดีวงษ์

๖/๑๐/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๘๑

นางสาวศิริภา ใจเย็นดี ๕/๖/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๘๒

นางสาวสิริชัณญา บุญประไพ
๒๘/๗/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๘๓

นางสาวอรอนงค์ วงศ์วิริยากร
๑๘/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๘๔

นายกมล เทียมเจริญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๘๕

นางสาวกุลธิดา ไม้มะตาม
๒๒/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๘๖

นายขจรยศ สมานรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๘๗

นางสาวจรัสพร ประยูรอุดมสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๘๘

นายจีรภัทร มันเกตุ

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๘๙

นายชัชวาลย์ รัตนบำรุง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๗๙๐
นายชัยภาภรณ์ ผลเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๙๑

นางสาวณัฐนรี อู่เฉย
๐๖/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๙๒

นายถาวร พลเยียม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๙๓

นางสาวธนธรณ์ นิธากรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๙๔

นางสาวธัญชนก แสงปรางค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๙๕

นายธาดาพงษ์ เชวงศักดายุทธ
๑๗/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๙๖

นายธาวิน พันธุ์เลิศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๙๗

นายนรกิติ

์

คงไทย
๒๔/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๙๘

นางสาวนันทนา จันทร์เทวี
๑๐/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๗๙๙

นางสาวนิจิตตา จันทร์โครม
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๐๐
นายนิธิกร ใจหวัง

๐๗/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๐๑
นายบุรัสกร ไทยน้อย

๐๘/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๐๒
นางสาวปวีณา เสลาคุณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๐๓
นางสาวปยธิดา บัวขาว

๐๗/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๐๔
นางสาวพัชรินทร์ พุทธา

๐๗/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๐๕
นางสาวพิชยา ทองโชติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๐๖
นายพีรพล เปลาเล

๐๒/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๐๗
นางสาวภัคจิรา สาลีเรือง

๐๑/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๐๘
นายภูวนาถ อุดแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๐๙
นางสาวมณีรัตน์ ทองเปลว

๒๖/๐๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๑๐
นายมังกร เกิดกิง

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๑๑

นายรัฐติพงศ์ บุญประกอ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๑๒

นายรัตนพล คำดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๑๓

นางสาวลักษิกา ศิริรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๑๔

นางสาววราภรณ์ สีพนมวรรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๑๕

นายวรเดช เหมณี
๑๗/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๑๖

นายวีรภัทร ทองเอีย
๒๑/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๑๗

นายศตวรรษ โค้วสกุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๑๘

นางสาวศศิพร สูญสินภัย

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๑๙

นายศุภโชค โสสุด
๐๗/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๒๐
นายสิทธิพงษ์ สีราจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๒๑

นางสาวสุกัญญา ไชยสงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๒๒

นางสาวสุณิษา นุชวงศ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๒๓

นางสาวสุธิดา ม่วงไข่
๒๘/๐๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๒๔

นายอนุชา เย็นตัง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๑ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๘๒๕

นายอภิชัย ปลืมจิต

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๒๖

นางสาวอภิญญา เดโชเม็ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๒๗

นางสาวอมรรัตน์ สมสิทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๒๘

นางสาวอัฉราภรณ์ แสงดาว

๑๙/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๒๙

นางสาวอัญชิษฐา แก่นสุวรรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๓๐
นางสาวเกศินี อินทร์ปญญา

๐๙/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๓๑

นายเกียรติกุล ขุนสายทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๓๒

นางสาวเจนจิรา นกทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๓๓

นายกรกฎ มังลิม

่ ้

๓๑/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๓๔

นายคุณากร วงค์หงษ์ทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๓๕

นายณัฐดนัย พุกเปลียน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๓๖

นางสาวถิตติยา พ่วงจาด
๒๒/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๓๗

นายปฐมพร ตะโกเตีย

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๓๘

นายพงศกร ตาลเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๓๙

นางสาวพิมพ์ลภัส โพธินันทวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๔๐
นางสาววรรณพร เลิศไกร

๒๐/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๔๑

นางสาววรวุฒิ สมลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๔๒

นายวิศิษฐ์ วชิรพันธ์วิชาญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๔๓

นายสิทธินนท์ ทุมนาหาด
๓๐/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๔๔
นางสาวอามินทร์ตรา โสรสะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๔๕

นางสาวกนิษฐา ศรีสุวรรณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๔๖

นายกิตติพงศ์ พึงฮัว

่ ้

๒๔/๐๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๔๗

นางสาวก้องกิดากร แซ่ลิม

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๔๘

นายจีรพัฒน์ สวัสดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๔๙

นายจีรศักดิ

์

ปลา
๐๘/๐๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๕๐
นายชนะชน ชอบวิชา

๐๙/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๕๑

นายณัฐภัทร บำราบ
๑๙/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๕๒

นายธนาณัติ คำดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๕๓

นางสาวนัทมน ชืนหุ่น

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๕๔

นางสาวพรพรรณ จันทรเวช
๓๐/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๕๕

นายรัชต์ธร ทาจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๕๖

นายรัชนากร ใจอารีย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๕๗

นางสาววิมลสิริ ตังมัน

้ ่

๑๘/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๕๘

นายสุธี เห็นสว่าง
๑๘/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๕๙

นายสุธีทัต อริยธรรมสกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๘๖๐
นางสาวสุภัสรา ทองมี

๐๘/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๖๑

นางสาวสุวนี ประพฤติชอบ
๐๗/๐๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๖๒

นางสาวอนุสา ลีลอย
๐๑/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๖๓

นายอลงกรณ์ ทองแท้
๑๒/๐๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๖๔

นางสาวอัญชลี พุ่มนิล
๑๗/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๖๕

นายเจริญชัย มนต์ฉันทะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๖๖

นายเจษฎา ล้อดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๖๗

นางสาวเบญจา ศรีวิชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๖๘

นายแสงชัย เอกมนสิการ
๐๗/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงทอฝน แซ่โค้ว
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงนิชาภา มูลพันธ์

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงปรวรรณ แก้วงอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๗๒
เด็กหญิงประกายดาว ชำพาลี

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายทัศพร จีนสมบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงวรรณวิภา แก้วงอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงนิจวิภา ทาเอือ

้

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายบัญชา จีนสมบูรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายพิชิต แสงแตง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงกนกอร ใจเพ็ชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงจิตารัชต์ เครือสุติหิรัญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กชายจีรภัทร ทรัพย์เลิศ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๘๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เทพสุรินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายชโยดม สุขเอียม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงณัชชา หนองเรือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงดารารัตน์ เคร้าเครือ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงตะวัน โภคะวิจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงธัญวรรณ ใจมัน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายนก รักไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงนิธิวดี ณ บางช้าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายนิพิฐพนธ์ น้อยโสภา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงบัณฑิตา แซ่โก้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงพิยดา ชามาตย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายมานิต สุขยืน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงมาริษา ดีเลิศ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ พันธุธี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงรัตนวิภา หนูสังวาส
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงลดารัตน์ ภัคมาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงวรรณวรา ตาลเสียน

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงศศิวิมล เครืออยู่
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงสมิตตา หนูศรีใส
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายสันติสุข ศรีพูลพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงอภิญญา บุญสม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงอังค์วรา แซ่ตัน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กหญิงเกตุมณี ทศกร

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงเกศินี หอมมาก

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กหญิงเขมิกา สิงห์เรือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๐๖
เด็กชายเนติพงษ์ ศรีพรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ สีสอาด ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กชายวิทยา ระจี ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงสิรีธร ศรีมูล

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงกิตติยากร ชอนดอก ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงแก้วตา แก้วไพล
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงจตุรพรศรี แหลมสุวรรณกุล ๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงประภาพร ท่าฉลาด
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงอรัญญา สนธิวงศ์
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงรุ่งกานดา คูณกลาง ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

บัวสกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงวราภรณ์ สุขศรี
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงชนิฎา โกจิว

๋

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงธีรภัทร เซ้งเครือ
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงภัทรกร ทัศนานุตริยกุล

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ฉิมหาพาลี
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงเจนจิรา บุญนิม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายธเนศ ลักษณะจินดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายกิตติพันธ์ อยู่ยงสถิต
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงศรัณย์พร สูนพลอย
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงวาสนา ห้วยหงษ์ทอง ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงกชกร ศรีพูล
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายวสันต์ ขำนอง ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงพนิดา ว่าชืน

่

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๔ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กชายกุลิสร์ ชาญสาริกิจ

๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายณัฐพนธ์ หมวกเมือง ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายเดชาวัต จันทร์แย้ม
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายกฤษณะ นิธากรณ์
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชัยโย ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงอาทิตยา คำปอง ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงปรารถนา จิตรอำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายนัฐวุฒิ ฮะวังจู ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายกฤษดา อำพ่วง
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงอมรา พินิจดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงณัฐภัทร ธรรมาลา

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงมัชฌิมา สุทธิประเสริฐ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงอาทิตยา มนตรี ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายอนุพงศ์ ฉิมหาพลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายปรัชญา พรนิคม
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายศักดา เชือเมืองพาน

้

๒๘/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงวรรณษา สุขภูศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงอรัญญา บัวดี ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงรัตติยากร รอดเพชร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงศศิมา นิลสอน ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงสุภัทรา อินทร์เขาย้อย

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงขนิษฐา สง่าวงษ์
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายณัฐนนท์ สว่างอารมณ์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คงมา
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๕๔
เด็กหญิงจันทราทิพย์ ดวงดี

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงชมกมล บุญเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงชนิตา กระแสสินทร์
๑๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงนฤมล สุขจิตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายคมกฤช กระแสโสม
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายอติกร เพชรดำดี
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายกิตติพศ นักฟอน

๑๗/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงอัจฉริยา
อภิลีสกุลไพรศาล ๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เจริญสุข
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงน้อย
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายภูเวศ เกตุชีพ
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๕ / ๒๒๔
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รบ ๒๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายเจษฎา ฮกยินดี
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงกชกร จิงหรีด

้

๒๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายปณณวัฒน์
ประทักษ์กุลวงศา ๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๖๘ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ตะก้อง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายทัศน์พล มณีพรรณ
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กชายอุเทน การตรง ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายเอกรัตน์ เกิดดี
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงนรินธร ชินวินิจกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายสมบูรณ์ แชเด
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายอนุรักษ์ อินทโพธิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงจันทนา ฉิมก่อม
๒๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงจันทร์นภา ปนศิริ
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๗๗

นางสาวพิมพ์วรีย์ ทับทิมดี
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายชวกร โพธิวรรณ
๒๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงอภิญญา ลุยเลา ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายสุริยัณห์ บัวไสว ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายกฤษฎา แย้มมา
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงณัฐพร เรืองเขียน ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายต้น ขวดแก้ว ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงแอนนี

่

-
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายปญชาน์ ภุมมา
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงกมลฤทัย สว่างแจ้ง
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงกชกร สมเพราะ
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายกัมพล กองเกิด
๒๗/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายรุ่งทินกร ธำรงโชติ
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กชายอานนท์ สิงห์โคร

๒๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายชัยณรงค์ กุลเพ็ชร ๖/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศิริฤกษ์
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายสหชาติ ทองทรัพย์ใหญ่
๑๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงกนกทิพย์ ส่องพราย
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงกมลนันท์ เฉิดฉายวงศ์
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงจารวี มหาดเล็ก
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงพรทิวา วิริยานุภาพ
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงสุภาพร ภู่มาลา ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงพิชญธิดา พิชิตชัยธวัฒน์
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๖ / ๒๒๔
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รบ ๒๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สมจิต

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงพฤกษา อุผำ ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายอนุสรณ์ เจริญสุข ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงบุญฑริกา ไชยวัต

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงพรพิมล มาขำ

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงอาทิตยา ชาติสุวรรณ

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงปาลิดา ชนินทร์รณรงค์ ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงอนันดา ทองประหยัด

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงธนัชชา มาน้อย

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงจิราภา เกตุนรินทร์

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงภัทราวดี ประสพลาภ

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงนำฝน หงษ์วิไล

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายชนศักดิ

์

มันจิตต์

่

๑๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กชายพงศ์ศิริ โคตรแสนลี ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กชายภาวัต ภควัตชัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กชายอุเทน ศรีสว่าง

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงแก้วฟา ตรงงาม ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงเขมิกา เข็มทอง

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ใจชูพันธ์ ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กหญิงธาราทิพย์ นามคงแนบ

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงนภัส หงษ์ยนต์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กหญิงนิลยา ทับทิม

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงพรธิตา ผลสัมฤทธิ

์

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กหญิงศิริญานุช พุทธาศรี

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงสุชานันท์ เชิงฉลาด

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงอาทิตยา อักษรพันธ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรธนู

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๒๗
เด็กชายวรกานต์ สิโนทก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายสรเทพ แปนน้อย

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กชายสายชล เต็มตุ่ม

๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงวีรวรรณ ปถคามิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กหญิงอนุชชิตา

รัศมีวิศิษฏ์ปญญา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ มุมแดง

๑๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กชายปราการ ศิริบุญ

๑๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ อู่ตะเภา

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๗ / ๒๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงปยะพร บุตรวิชา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กหญิงวริศรา สุพรธรรม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงสรยา ชะฎาดำ

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กชายรณรงค์ เอียมทรัพย์

่

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงขัตติยา มีเจริญสุข

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงปริมล มันคง

่

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายธนวัฒน์ มันคง

่

๑๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กหญิงนริศรา ทองเปลว ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กหญิงพรทิพย์ มันคง

่

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แซ่ปง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายธนดล เอียมมงคล

่

๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๔๖
เด็กชายธิติ ภู่งาม

๒๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายธีรภัทร รสหวาน

๓๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กชายยศพล ศรีนิล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๔๙
นายสิทธิโชค แซ่ตัง

้

๒๕/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายวุฒิชัย สองเมืองสุข

๒๒/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงกัลยาณี อ่อนมัน

่

๑๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงชลิตา สาดะระ

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงนลิน เธอจันทึก

๒๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ เอมสิงห์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๕๕
นายธนศักดิ

์

นนทารักษ์ ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองแจ้ง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กชายวศิน -

๓๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายประนอม วัฒนวงศ์ ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายปรัชญา บ่อคำ ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายปณณทัต เซียงฉี

่

๒๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายภาสกร จีนหลำ

๒๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กชายวรากร เกือญาติ

้

๒๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กชายศิริกาญจ์ โพธิสมบูรณ์

์

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กชายศุภโชค สุธาพจน์

๒๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายเพชรนาวี ชืนชม

่

๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กชายสรรวัชญ์ สุขขี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กหญิงธิดาพร บัวช่วง

๒๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๖๘
นางสาวเพ็ญพิชชา โสเอียม

่

๒๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงวิภา มีศักดิประเสริฐ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงอังคณา ภมรวงษ์

๑๘/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๗๑
นางสาวชลลดา สมจิต

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๗๒
นายวงศ์สวรรค์ สมพงษ์

๑๗/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร สว่างแสง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๗๔
นางสาวนริศรา ก้งทอง

๒๗/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๗๕
นายพีระพัฒน์ แสสงสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กชายปรวัฒน์ ชำนาญกิจ

๒๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงกรรณิกา คงมา

๒๖/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร แสงน้อย

๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๗๙
นางสาวนฤมล เทียงทัด

่

๒๗/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงพัชลิดา เขียวคราม

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๘๑
นางสาววรรณพร แซ่ตัน ๔/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงนุชศรา ยางเยียม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงปทมาพร แสนบุญศิริ

๑๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๘๔
นางสาววาสนา ศรีศศิ

๒๙/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ เกษโกวิท

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงสิริมา แก้วนุ่ม

๒๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ คล่องแคล่ว

๒๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๘๘
นางสาวกรองแก้ว ณ ลำปาง

๒๘/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กชายภูวราช ชูดวง ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงจรัสพร ศรีราจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๙๑
นางสาวจารุวรรณ โคตคำตา ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๙๒
นางสาวสุพัตรา พิกุลแย้ม

๓๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงอินทิรา แว๋ตัง

้

๒๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงสโรชา แก้ววงศ์สา

๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๙๕
นายกิติพร ยิมสดใส

้

๒๑/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๙๖
นายเจริญพร แซ่ปง

๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๙๗
นายณัฐวัฒน์ หมอนวด

๔/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๙๘
นายธีรยุทธ ก้านเลือง ๑/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๐๙๙
นายภาณุพงศ์ สุดใจดี

๒๒/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๐๐
นายภาสกร โสเอียม

่

๒๐/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๐๑
นายฉัตรชัย บังอร ๘/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๐๒
นางสาวกนกวรรณ เอียมหนู

่

๑๘/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๐๓
นางสาวณัฐนันท์ แดงหยวก ๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๐๔
นางสาวธงลดา ศิริโรจน์ ๕/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๑๐๕
นางสาวธิติยา หลิมเกลือ

่ ้

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๐๖
นางสาวนพรัตน์ นากปาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๐๗
นางสาวประณยา สนใจ ๑/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๐๘
นางสาวอภิญญา พุทธาศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๐๙
นางสาวอารีญา คำแก้ว

๒๐/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๑๐
นางสาวกรพินธุ์ ดวงจันทร์

๑๓/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๑๑

นายอาทิตย์ ตุ่มทอง ๖/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๑๒

นางสาวกัลยากร แก้วมณีโชติ
๒๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๑๓

นางสาวกิงกาญจน์

่

สร้อยสงค์
๑๑/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๑๔

นางสาวกิงแก้ว

่

สีร้อยสงค์
๑๑/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๑๕

นางสาวภัทรภร โพธิศรีทอง

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๑๖

นางสาวศิโรรัตน์ อินทรกุล
๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๑๗

นางสาวเพ็ญจันทร์ อินทร์ตุ่น
๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๑๘

นางสาวเสาวรรณ แห่งนภา
๑๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๑๙

นางสาวรดามณี อยู่โชติพัฒนา ๔/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๒๐
นางสาวณัฐพร ย้อยดี

๑๒/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๒๑

นางสาวสุธิตา ศรีลายงค์
๒๑/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๒๒

นางสาวจิรัชญา สุวรรณธาดา
๒๒/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๒๓

นางสาวสุดารัตน์ เซียงฉิน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๒๔

นายอภิสิทธิ

์

ขาวเอียม

่

๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๒๕

นายณัฐภูมิ หมวกเมือง
๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๒๖

นางสาววาสนา ไพรวัลย์
๑๖/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๒๗

นางสาวกนกวรรณ ผานาค
๒๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๒๘

นางสาวฐิติรัตน์ ปองศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๒๙

นางสาวธนาภรณ์ เลิศอาวาส
๒๗/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๓๐
นางสาวธันย์ชนก บุญศรี

๑๔/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๓๑

นางสาวปนัดดา ฐิติกากุล
๒๙/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๓๒

นางสาวสุชาวดี พลเสน
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๓๓

นางสาวจิรวดี คงอ่อน
๑๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๓๔

นางสาวรุ่งนภา เจริญฤทธิ

์

๑/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๓๕

นางสาวชลธิชา ดังชัยภูมิ ๕/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๓๖

นางสาวสายนต์ อ่องจุ้ย
๒๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๓๗

นางสาวกรรณิการ์ ยางงาม
๒๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๓๘

นางสาวนภาพร จันทา ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๓๙

นางสาวชลลดา ปนทอง
๒๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กชายเลิศวุฒิ เหมือนดาว

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายวิรุฬห์ บุญสอง
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงขนิษฐา อู่ตะเภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงจิราพร สารสมลักษณ์
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงชนากานต์ นพพลัง

้

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงบัณฑิตา มีศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงภาวิณี จันทร์เยียม

่

๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงปุณยาพร สำนวน ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงนวรัตน์ แสงโสด
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงมนัสวี โพธารส
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงวรรณวิษา แดงพิพัฒน์

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงวันวิสา แก้วสอาด
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงศิรภัสสร ภูฆัง
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีวรานนท์ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงสิริกาญจน์ ชาติสิริพิทักษ์กุล ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงสุจิรา คำดี
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงสุพิชชา อาจห้วยแก้ว
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงอภิสรา มานะงาม
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงอัญชลี บุญน้อย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายก้องภพ พุทธานุ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กชายฑีฆายุ ชูนาม ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายแทนทัย เก่งจันทร์วรกุล ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายธันวา เกษเจริญ
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายธนวันต์ วันวอน
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายปรัชญา ช้างวัน
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายพลชัย อู่อำพร
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายวสุ ชาติสิริพิทักษ์กุล ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายสราวุฒิ สวัสดิรักษา

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทแสน

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงกัญฑิมา นันทสังข์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วสน

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงชนานันท์ ใจหาญ
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีทิพย์สิริพร ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงณัฐริกา ถินกำแพง

่

๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๗๔
เด็กหญิงเดือนพรรษา เทียนสว่าง

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๑ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญนพ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๗๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ พวงมาลี ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงบุณยาพร ชัยชนะ
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงปยะธิดา วิเตียน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงปทิตตา อินทร์ไพร
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงพบพนิต หมอนทอง

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงภาขวัญ ครุฑดำ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงสุจิตรา รามศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงสุจิตรา สามไกร
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วสน
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงลลิตา เล้าอรุณ
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายกฤษฎิ สุธาลักษณ์ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายชัชชัย บุตรชา ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายธีรภัทร ทุมเมฆ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายธนภัทร์ ทองจันทร์
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กชายมนต์มนัส ด้วงคำ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายวัชระพล อินทร์ขอม ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายวรฤทธิ

์

โพธินาคเงิน

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์

ตระกูลกำเหนิดเหมาะ

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงบรรฑิตา เล่ปะสุวรรณ์
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงบัณพร เจียมทอง ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายชิตษณุ พยอมหอม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายสันติสุข ตันอริยะมีศิริสุข ๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ชูชัยวุฒิพงศ์
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงบุษยา ศิริชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงกัลยกร รัดแดง

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ ล้อไชยพร

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงปรารถนา แจ่มถนอม ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กชายพลพล ศิริวัน

๒๔/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เซียงหว่อง

่

๒๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายธนชาติ มณีน้อย ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๐๖
นายยศกร สะตอ

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๐๗
นายระพีพัฒน์ ท้าวเครือ

๑๒/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กชายวาเลนส์ คำดี

๑๒/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายศุภวิชญ์ แซ่หว่อง

๒๕/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๒ / ๒๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กชายสุมินทร์ ปลังกลาง

่

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๑๑

นางสาวภรณ์ชิตา แก้วจีน ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงภัทรวดี สาเกทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงนันทิชา วรวิพัฒนะ
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงสุชัญญา สูภิวัฒน์
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายปรเมศ บัวขาว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายธีรภัทร์ จิตราษฎร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงอามาวดี มณีขำ
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายศิรินภา สระโอษฐ์ ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายเบญจทิพย์ สังวาลย์เพ็ชร
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงศิศินา นุชตะโร

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชังเกตุ
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา จีอุ่น

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายนันทวัฒน์ รักปลอด ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายศิรายุ ระวังงาน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายธาณะเดช โสดสงค์ ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายทรัพย์ทวี กลันทิพย์

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีคำ
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายศิวกร เยาวมาลย์
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายพงค์ธร อินทร์ขำ
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กชายเฉลิมราช อารมณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงศิริยุภา ม่วงสวย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงปใหม่ คำทอน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงศิริประภา ฟกโต
๒๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสว่าง
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายอชรายุ งามเปยม
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ ชนะชัยมีโชค

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงวิภาภรณ์ อินทรีย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงทิพากร นาสังข์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงเจตสุดา ศรีคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงสุชาดา ปานนาค

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ต่วนเครือ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงณิศวรา รอดปราณี
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงชุลีพร ชัวเอ้

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงวาสนา ต่วนเครือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายสิริภัทร ชวนอยู่
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายเตชวัฒน์ หลีเส็น

่

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายณภัทร พยอมสวด
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายนิธิพัชญ์ เทียมจันทร์
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายอรรถพร มีจัน

่

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กชายปยะพงษ์ ชัวเอ้

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายสุทธิรักษ์ พันธุ์พิทักษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ โปงยอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ นุชคุ้ม
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ โปงยอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ คงขม
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ โปงยอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

นาเครือ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงยอ โปงยอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายกิจเจริญ ขำเจริญ
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงยอ โปงยอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงปาลิตา ปราดเปรียว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ โปงยอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายปณิธาน คำที

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายกฤษณะพล อนันต์ชัยสินธุ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายอนุสรณ์ เสมทับ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายอนุสรณ์ สระโอษฐ์

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายพิพัฒน์ จักหมืนภูผา

่

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายสิทธิโชค สีนิล
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายทศพร ศรีลาธรรม ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายกันต์นพี ศรีเอียม

่

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายวิรุตน์ กลินเมือง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายวรปรัชญ์ เชือสมุทร

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายพงศกร ผ่องเผือก
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายพิสิทธิ

์

บุญทัศไทย
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายเอกรินทร์ ปรางริน
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงเสาวรส มลทิพย์

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ มานวม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงพัชราภา เกตุแก้ว
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงสุกัญญา สร้อยทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงดาราวลี พันธโชติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงนันทิยา นาเครือ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงศศินา แสงปาน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงสุภาวิดา กลีบบัวเผือน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงเอมิกา ศรีนวลดี
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงพิชชากร น้อยจ้อย
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๔ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กหญิงนำเพชร พาวงค์

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายอริยชัย ค้าสม
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สินคง ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงชนิดาภา ครือเครือ
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ผิวคำ
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายศุภกร ประดิษฐ์กุล
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงวริศรา กาทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงจิรประภา ปนต๊ะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสงียมพันธ์

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงอัญชิสา แต่งสง่า
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงณัฐวี ผลธนาวัฒน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงนัชนก สุขศรีใส

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงเมธาภรณ์ เจริญ
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๙๓ เด็กหญิงรัตนศิริประภา
เกียรตินิยมไทย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงบัวทอง นวมเจริญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงชัญญาภัค เอมอาจ
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๙๖ เด็กหญิงบุญญาลักษณ์
บำเรอจิตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงจินตนา เฉียบแหลม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงพัชรีพร ศรีแจ่ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงปุณยาพร เถือนคนรัก

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงจิราวรรณ โทจอม

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กชายณัฐพล ดีใหญ่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กชายนภดล สวนเพลง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๐๓
เด็กชายเอกธนา เอียมหนู

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กชายศิวกร เกษรสร้อย

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงกนกพร ทองแถม

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงเกสรา เรืองฤทธิ

์

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๐๗
เด็กหญิงกรพินธ์ คุ้มอยู่

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงพรพิมล อยู่ไทย

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงมิงมิตร

่

มีหรอ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงชมพูนุท จันทร์รวม

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงชลธิชา รุ่งแจ้ง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายชิงชัย เต็มอิม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กันยา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดา พุทธา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๕ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายนิรัติศัย สร้างนอก
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงปุณยาพร ดีใหญ่
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายพรภวิทย์ พุ่มไสว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงสุพัตรา คำทอน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงสุพัตรา คำม่วง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงสุพัตรา บุตรา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงกัญญารัช เพ็ชนิล
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงอัคคี
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายคมกฤษ ม่วงน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงฐิติมา มีใย
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายธนะรัชฎ์ นิลบุตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายธนากร ฤทธิเดช

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายธีรวัฒน์ พึงพรพระ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายสราวุธ เชดฐา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงสุภัทรา เทียมใบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กชายอนันดา บุญเพ็ง

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายอาชวิน มีคติธรรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงอาทิตยา กุมาโล
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายกัมปนาท บัวขาว
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

โพธิน
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายจักรกฤษ ศรีพนมวรรณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เดชพุ่ม
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เบ้าน่วม
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงสุนิสา ปานเหลือง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงอินทิรา อยู่ไทย
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๔๐
นายจักรกฤษ ช้างเจริญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงลูกแพร อินทร์ประเสริญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายตันติกร วงษ์ศิลป
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายกษิดิเดช

์

เจริญสุข
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๔๔

นายสมควร แววจันทร์
๑๗/๙/๒๔๙๓

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๔๕
เด็กชายมงคลกาญจน์

จารุขันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายปยบุตร ศรีสังวร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายตนัย น้อยอุดม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายธนโชติ บุตรสีผา ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายธนวันต์ เรืองแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กชายสมคิด - ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายออมสิน พุทธา
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายธนากร ขุนเศรษฐี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายไพรัตน์ จำปาทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายสุธี -
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๕๕ เด็กหญิงศรีภกากาญจน์
ศรีสังวร

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงสิริวิมล เทศทรัพย์
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงภาพิชชา ขุนเศรษฐี
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ สำราญรืน

่

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงสุตาภัทร หันชะนา
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงกุ๊กกิก

๊

-
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงสุชานารถ อินทร์ขอม
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงชญานิน จันทร์รุ่งโรจน์
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงมาณวิกา จารุขันธ์
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๖๔
เด็กหญิงสุพิชฌาชน์ สุปนะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงปาณิสรา หงส์บุญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงปานิดา แสนคำมี
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงปณิตา แสนสม
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงฤดีพร บุญล้อม
๓๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงอัญชัน โพธิมัน

์ ่

๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กหญิงอาภัสรา มังทิม

่

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายจักรรินทร์ บัวสิม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงชลธิชา ณ เสน
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เจริญรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงศรัณยา วังปา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงอภิรดา ปญญาเพ็ชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายณัฐวัตร เพียรประสบสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสัมพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายธันวา โฮกอ่อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายวีรพล ยอดรัก
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายสราวุฒิ คำคง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงพนิดา คนทัส
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายรุ่งอรุณ คำสีแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายสงกรานต์ ศุภโชควงศ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงอุทัย แย้มกลำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงกาญจนา มีสารภี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายคุณากร จันทร์เสม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงทัศนีย์ จีวะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงปยพร สามศรีศร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงพิริตา จรุมเครือ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กหญิงภัทรวดี ทีภูเวียง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงรัญชิดา จันเคน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายรุ่งกิจ นาคปาน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายวชิรพล คมกล้า
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงวรรณศร สุขหงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ จานกันหา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายวิศรุต บัวจีน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงสิริวิภา แก้วบัวดี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายอชิรวิทย์ ห่วงแสง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงอรวรรณ พงษ์สวาท
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายชลธาร อ่อนบ้านเผือก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กหญิงมัณฑนา ปรีเปรม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ มะโนสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงมดตะนอย -

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กชายศรายุทร สามไกร

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กหญิงศิริวรรณ เหรียญงาม

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กชายอนุรักษ์ ศรายุทธ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงภัทรวดี สวนบำรุง

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ เพ็ญสุวรรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กหญิงวริศรัณย์ พุทธฉันท์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงสุชาบดี ต้นสอน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายอรรถพล บุญล้อม
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายรัชพล ตันโต
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายรัชภูมิ แก้วไซรกลำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายอติเทพ กาฬภักดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงวัชราพร แสงสิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)
ปลักแรด  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงช่อเพชร อุ่มเอิบ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)

ปลักแรด  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงถลัชนันท์ รูปสูง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)

ปลักแรด  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงชนัญชิตา วงศ์วัฒนกรชัย
๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)

ปลักแรด  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงสุมิตา บุญเกิด
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)
ลาดบัวขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๘ / ๒๒๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๔๒๐ เด็กหญิงกรองกาญจน์
บุญสม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)

ลาดบัวขาว  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงวาสินี บ่อคุ้ม
๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)

ลาดบัวขาว  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายชัยนันท์ ปญยารชุน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล วัดตาลปากลัด  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายธนพล เกตุนรินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล วัดตาลปากลัด  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงสุภัสสรา สำราญรืน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล วัดตาลปากลัด  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายอทิวา ปญยารชุน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาล วัดตาลปากลัด  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงบุญชรัสมิ

์

รอดสู
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาล วัดตาลปากลัด  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงเจนจิรา พุ่มแย้ม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาล วัดตาลปากลัด  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๒๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ รอดแจ้ง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล วัดตาลปากลัด  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงณัชชา เทศจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กชายณัฐพงศ์ สมสิทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ เอียมนาค

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กชายทฤษฏี เนียมคลำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงปวีณ์สุดา สง่าสมสกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงปญญาพร ศรีมงคล
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ มิตรถวิลวัลย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กชายวัชรินทร์ สัมฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงวาสนา ไลเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายศุภนัฐ โหมดเครือ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงสายสวรรค์ จันทร์ศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงสุนิสา ท่าฉลาด

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงอิษยา รอดเขียว
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายเจตน์ คำพิมพ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงแพรพรรณ ฤทธิเขียว

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๔๔
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ กงจี

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายเอก พม่า
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่อึง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายจารุวิทย์ สร้อยสนตน
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายชโนดม พันเพ็ชร
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายสุรพจน์ ปานเครือ
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ คูรัตเน

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงนนทพร แดนศิริมา
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงสายฝน พยอมหอม
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงณัฐริกา เซ้งเครือ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงกนิษฐนาฏ บัวแพง
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงพัชรพร พรหมทา
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงวริสรา ด้วงคำ
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธิตะปญ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายชนาธิป สุนทโรภาส
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงนภิสรา บุญแต่ง
๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กหญิงวาสนา เมฆแดง

๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โดดเครือ
๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงภัทรธีรา ชืนใจ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงณัฐฐาพร คูรัตเน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๖๔
เด็กหญิงมณฑกานต์ ดาวเรือง ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายวีรพงศ์ เกตุเพชร ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ ศุภโชคธนบูรณ์
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงธนกาญจน์ จันทร์เปรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๖๘
เด็กหญิงภัควรัญชญ์ ฉวีรัตน์

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงสโรชา ขวัญนาค
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กหญิงกัญญานัฐ สมบูรณ์

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงปลายฟา พุทธมาตย์
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงสุพัชริญา ใจมูล ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายอริย จักรวาฬณิชย์
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายพรปยะ พันผา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายธาดา คูหา
๓๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กชายนำเพชร ขำเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายธีระ อุดมวิไลพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ชืนอร่าม ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา นึงแตง

่

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กชายวสันต์ เมฆแดง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายกฤติพงศ์ จันทะเคลือน

่

๒๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายนเรศ สินคง
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายนาวิน พุทธา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายขจรเกียรติ สอนดา ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายณัฐพล นาคผ่อง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายชลชาติ สดสีจันทร์
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงอรินดา ปานการะเกตุ
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงศิรัสสร ชัยสี
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงสุธิชา ศรีกุหลาบ
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหุบกระทิง หุบกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๐ / ๒๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กหญิงกัลยา มีทรัพย์มัน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายธนากร ตังทอง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงพรรพษา โอ้โรม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงนวพร เรือนไทย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงฝนข้าว พาอูฐ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงพรรวษา แว่นแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายวิรศักดิ

์

อัศพิมพ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงกมลพร แช่มพุก
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายกฤษฎา ไชยศรีสุด
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงจิติมา จันทร์ฉาย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงจุฑามาศ กุฎี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๐๑
เด็กหญิงฐิติกานต์ แตงอ่อน

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บรรจง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กหญิงตาหวาน เดย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กชายทศวรรษ แก้วเขียว

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๐๕
เด็กชายธนพัฒน์ สุวรรณประเสริฐ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กชายธนภัทร สุวรรณประเสริฐ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ รักภูมิ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กชายนนทสิน คำสร้อย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กหญิงนนทิยากร ทวยเทียง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงนาฎชนก อินทร์สมร

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายนเรนทร เพชรปานกัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายนเรนทร เรือนไทย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายบารมี รักหาญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายพงษ์สกุล มะเริงสิทธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงพรประภา พุทธา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายพิทวัส นาคชิณวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงภัชราภา ปนแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายภาณุพงศ์ สุขศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงรุ่งนภา แก้วเขียว
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายรุ่งเรือง จุ้ยทรัพย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงวัลวลี ธรรมสาลี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงสิรินยา ยืนชีวิต
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงสุชานาฎ เหลนปก
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา บัวเนตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๑ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงสุมิตรา บุญมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายสุริยา อิมสบาย

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงหทัยทิพย์ บุญมา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายอนุชา เจียวห้วยขวาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ มะโยธา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายอรรถพล พุดซะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายจักรพันธ์ ทาสาฐิติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงจิตราพร จันทร์โชติ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงจิรนันท์ สมบุญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงชนิดา ไกรเนตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงชลธิชา ดาทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายณกรณ์ ชูราศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงณัฎฐิฎา สาเนียม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทะเสนา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๓๙
เด็กหญิงนันท์นภัทร บุญมา

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กชายนิติธร บุศดา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายประพัทธ์ โตพฤกษา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงพีรดา จันทะโคราช
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายพีรพล อัคเหลือ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายภาคิน แสงบุศย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงวนิดา ภิรมณ์จันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงวายุณี เอกจีน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงวิจิตตรา สุภโกศล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายวีรศักดิ

์

เกิดแย้ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายสิริมงคล เอียมใหญ่

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กหญิงสุนิศา เอียมใหญ่

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายหัสดินทร์ สุวรรณดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายอิทธิไกร พลดงนอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายจีระพงค์ เอียมมงคล

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงชัญญา สารใจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงชุติมา ตาลเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ยอดสอาด
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายนันทสิน คำสร้อย
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายอัษฎา นาเครือ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายยุรนันท์ อาภรณ์รัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงยุวดี ภัคมาน

๐๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายไชยกร แก้วเขียว
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ดาศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ โฉมยงค์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงจิดาภา ละออง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงจินดาสิริ ถิระภาคเสถียร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงจิราวรรณ โภคา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสมุทร
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ อินปญญา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงทิพวรรณ งาช้าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงธนัชชา นกดารา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงธัญเรศ จันทร์คำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงนิชานันท์ ชีนะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายปฐมพร แสงใหญ่
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญลพ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงศศิกานต์ จ้อยอ้าย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงศุภสุตา คงทับทิม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงอัญชนา จงตังสัจกุล

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๗๘
เด็กหญิงอัญชลีนาฏ เข็มทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงอารีญา จันทร์สิงห์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กหญิงแลง นำคำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายจิรายุ ปนแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายจีรทัศน์ แซ่ตัง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายชนายุทธ สุวรรณะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายทศพร ครุฑน้อย
๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายธนรัตน์ เซียงเห็น

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายธีรเทพ ประสพสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงชุภาธิญา ผลอุดม
๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงญาดา มาพร้อม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงชุติมา สมพิทักษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงพิมลมาศ จำปาคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายอรรถวัฒน์ ชอลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายณรงค์ กำชุน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

วัดอ้ออีเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๓ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เนียมทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กหญิงกมลวรรณ สุกใส
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงกี

้

ใจดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงทิพย์เกษร อินทะนิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายทิวา โสดา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายนิมิตร พังซา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กชายพรพิพัฒน์ ปานเปย

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๐๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ทองดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๐๓
เด็กชายวิชญะ เนตรพรม

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๐๔
เด็กชายวีรภัทร นวมสอาด

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กชายสนธิ หงสาวดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๐๖
เด็กชายสรศักดิ

์

แสวงทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๐๗
เด็กหญิงสุธิสา อไพร

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๐๘
เด็กชายอภินันท์ จงเจริญถาวรกุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงกันยาวีร์ โพธิชืน

์ ่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๑๐
เด็กหญิงจิรดา ศรีคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายชัยณรงค์ สุพรรณดิษฐ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงณัฐพร พรรษา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายณัฐพัฒน์ จันทร์สุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายทัตธน วังปลาทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงทิฆัมพร หงษ์สนิท
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงทิพปภา บัวแพง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายธนายุต ยิมสีมา

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายธันวา มากงลาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ห้วยหงทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงปณัดดา เครือวัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงพิมพ์วดี พุกคุ่ย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ขาวเปนใย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ แดงเมฆา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายรัฐูภูมิ อบบุญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายศรตวรรณ ศรีศุภอรรถ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายสายัณต์ ทองกัญญา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายสิทธิชัย อบบุญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงสุภาพร จูเมฆา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงอนัญญา แก้วบุญเพิม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๔ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กหญิงออมสิน มาลี

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงอังศุมาลี ศรีราคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายอาณัฐ แย้มสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๓๓
เด็กหญิงเกศสรินทร์ ม่วยชา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เลาคุ้ม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงกนกอร พารา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงกฤติยาณี ลาภมงคลกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงกาญจนา พุกคุ่ย
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายกิตติชาติ แซ่ใช้
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายคมชิต หนูนันท์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กชายจิรพงศ์ ไม้เขียว

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงชลธิชา แพงปอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงญาณิสพี สุขศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ภุชงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายทศพร รอดพ่วง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงธนัญธร บุญเพ็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ท่านำตืน

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายธีรภัทร โอสันเทียะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ชาวเกาะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กชายพงศกร วังมะนาว

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงพัชราภา ทองมาศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายมานิตย์ ใจตรง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงมาลิสา อินทะนิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงยุพา อินทะนิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงรัตนาวดี แซ่ใช้
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ วงษ์ศรีนาค
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายวรเมศ บุญกอ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กชายวีรภัทร มีเย็น
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายวุฒิชัย พวงพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กชายศุภกฤต สวนนาค

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายศุภโชค ประภาศิริบุญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โพธิสุวรรณ์

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายสุทธิพจน์ จันทร์พรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายสุนทนา พรประทานชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๕ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายสุนทรา พรประทานชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงสุภาวดี ขวัญสด
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายสุรชัย เซียงอึง

่ ๋

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงเสาวรส สิโนทก
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๖๙

อุบาสิกาดวงพร ถินทองหลาง

่

๒๒/๒/๒๕๐๕
วัดปาพุทธาราม ปาพุทธาราม  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๗๐
อุบาสิกาปนทิพย์ มณฑากุล ๖/๗/๒๕๐๒ วัดปาพุทธาราม ปาพุทธาราม  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๗๑

อุบาสิกาธนภรณ์ นันทะชาติ
๒๒/๒/๒๕๐๘

วัดปาพุทธาราม ปาพุทธาราม  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๗๒

อุบาสิกาสำอาง วงศ์เพชร์ ๒๙/๓/๒๕๐๐ วัดปาพุทธาราม ปาพุทธาราม  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๗๓

อุบาสิกานันท์นภัส คำภิชัย
๒๔/๘/๒๕๐๒

วัดปาพุทธาราม ปาพุทธาราม  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๗๔

อุบาสิกาฉวี นามสุภัค ๑/๑/๒๔๘๙ วัดปาพุทธาราม ปาพุทธาราม  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๗๕

อุบาสิกาเพ็ญพนอ สุขประเสริฐ
๑๔/๒/๒๔๙๗

วัดปาพุทธาราม ปาพุทธาราม  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๗๖

นางสาวปราณี ทัพยุทธพงศ์ ๑/๑/๒๔๙๖ วัดปาพุทธาราม ปาพุทธาราม  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๗๗

นางละมัย สนองค์

๒๙/๑๑/๒๕๑๓

วัดปาพุทธาราม ปาพุทธาราม  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๗๘

นางสาวสุภาพร สุพร

๑๕/๑๒/๒๕๓๒

วัดปาพุทธาราม ปาพุทธาราม  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๗๙

นางสมจิต รัตนธันยวีร์ ๙/๓/๒๕๐๐ วัดปาพุทธาราม ปาพุทธาราม  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา รัตนวิไล

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงจิราวรรณ บุญเพ็ชร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กชายฉัตรชัย พุทธาจารย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงชนิกานต์ สมดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร นวมอารีย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงณัฐกมล หุ่นโกน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายทักษ์ดนัย เรืองเทศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายธีรพัฒน์ ดวงจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายนิธิศ พลจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ชะอ้อนครุฑ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สานพคุณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายพีระพัฒน์ ลีลาวุธ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายภาณุพงศ์ คลำมณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ เรืองเทศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ฉิมพาลี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายวรวุฒิ อินท์นุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงศุภมาส ทองใบ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา หลวงราม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงสุกันยา สินพิทักษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงสุกัลยา นาคหนุน

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงสุจิตรา นนท์พาลี

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงสุพรรณษา พิชนะชน

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กหญิงอนัญญา ทองเอีย

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กชายอภิรัตน์ โมเล็ก

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กหญิงเนตรชนก ชะเกตุ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กชายเสรี เหรียญไพโรจน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กหญิงเอมอร วงษ์ศรีสังข์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายชาญวิทย์ ปกการะนัง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายธีรพล อิมหนู

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ฤดี คะดุน

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายวสันต์ วงศ์ราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายสรศักดิ

์

มะโรหบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ มีเรียน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงอาภัสรา นิลเพ็ชร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายคชพัฒน์ เย็นนะสา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายธวัชชัย สาพิมพ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงนันทริกา เพาะปลูก
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงปนัดดา แตงเรือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ฐิติพิสุทธิพงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงพรชนก ปรีดีกุล

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงพัชรี ขำเจริญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงมาริษา วาสสามัคคี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงรัตนวลี แซ่ตัน

๊

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงรุ่งนภา วางวัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงศิริวรรณ อนุกูล
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กชายอนวัช กองศรีกุลดิลก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ โห้มัจฉา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงกมลชนก ชูกะสิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงกมลชนก นิมนวล

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กชายจักรี จรบำรุง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายณัฐพล วิถีประดิษฐ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายตวงสิทธิ

์

กองสินแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ โฉมเกรย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายสรยุทธ บุญเกตุ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กชายสราวุธ เผือกอิม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงสิรีธร นิมนวล

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงเรณิญา อินทรแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงแสงดาว นิมนวล

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงปยธิดา คำดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงพิชญา กลอยงาม

๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงวิภาพร ขลิบเพ็ง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สีทา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงสุชานาถ จิโรจน์ธนวัฒน์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงณณิณ ดอกไม้
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กชายปฏิพล กุนาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายสัณหณัฐ คำภีระ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายธนากร เกตุแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายนนทกร เหลืองอ่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงสุพรรษา คุ้มแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๕๐
เด็กชายกฤษฎา พันธุ์สุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายอาทิตย์ ขุนเจริญวรกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายเจริญ โชติสมนึก
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายกฤณพงศ์ ประสมพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายจักรพันธ์ สำเฮียง

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงจินดารัตน์ สืบสร้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายชนะชัย กันทะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

ฝาพิมาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายธันวา อำสุวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๕๙

นางสาวสุกัญญา คำภีระ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายจตุภัทร สีลาพร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายพิชิต สุวรรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายนำเพชร บุญส่ง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายณัฐภูมิ ชาวบางน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงธนวรรณ ดีหมี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงปรียาดา นิมนวล

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายภัทรดล นิลบดี
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายภัทราวุธ เชียวชาญ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงภาสิตา ธรรมลังกา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายรจนกร สุวรรณประเสริฐ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงวัลย์วลี ยุติธรรม

๒๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายศุภชัย มิลินทจินดา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายสุทธิรักษ์ จือประสิทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงสุวีรยา ท้าวมฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงอรวรรณ สุขชู
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายอุเทน เหลาโชติ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงเพียงขวัญ เสลาหลัก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสะอาด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายนันทพงศ์ พิทักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายสุภัทรชัย เกิดคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กชายอภิราม ทองกันยา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายอัศวิน มังประสิทธิ

่ ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๘๒
เด็กหญิงณิชานันทน์ แซ่ลี

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ พรหมชาติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงศิริวัน พละเนาว์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงอรวรรณ เวชสุวรรณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงโสมนัส ชูเลิศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายจักรพงศ์ คงกระพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ไชยเต็ม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายนันทพร ทองศาสตร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กชายพงษ์พัฒน์ สุขโข

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงพณิชา ปนโก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงสรญา สีบัวทัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงอรวรินทร์ ไชยเสน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงเอมมิกา เพ็งพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ กุสโล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงขนิษฐา อินทรสุวรรณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายชยกร กลินหนู

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงชลธิชา ชูเลิศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายธนภัทร เซียงหวอง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายปราบดา ศรีจรัส

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กชายปยะวัฒน์ บุญสี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงพันทิวา แก้วงอก

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงพิจิตรา เถือนทับ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กชายพิชัย แปงเงิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กชายภูเสฐียร เกษร

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กชายสฎายุ กองเผือก

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กชายสหรัฐ บุญดุฉาว

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กชายกฤษณะ เมืองงาม

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สระแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กหญิงทิพภาภรณ์ อินทรสุวรรณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายนนทกร อ่อนละมัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงปารีณา แก้วงอก
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายปยะศักดิ

์

เย็นสรง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายพิทักษ์ บุตรนิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายวรัตถ์ ประเสริฐสังข์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขพ่วง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงแพวา พระพิชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงปญนิตา น่วมทนงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงวนิดา สว่างเมฆ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๒๐
เด็กชายศักดิธิชัย

์

หงษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๒๑
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ผาจันทร์ยอ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงกชพร ชมญาติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ บัวพึง

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงกฤติยา ทองกัลยาณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๒๕
เด็กหญิงกัญญามาศ ฤทธิเดช

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กชายกันตพัฒน์ โพธาคณาพงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สร้อยอากาศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๒๘
เด็กหญิงกานต์พิชชา บัวทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงขวัญแก้ว อนันตศักดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ สุวรรณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา นันหลิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงจารุพิชญา สาระประทุม
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงจิดาภา แย้มเทศ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงจิตติมาศ นวมอารีย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงจินตหรา นุสพรรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงจิรภัทร หลวงพันเทา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงจิรานุช ทองอ่วม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงจีราพร ดอนพรมมะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายชนะพล อภิรมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงชนัญนิภา อินทชาติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงชนัฎ เผือกศรีพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงชนิกานต์ พรายเมฆ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายฌานวัฒน์ ตะละศักดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายฐานวัชร โตทองหล่อ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงฐิติมา วงศ์โพธิศิล

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๔๖
เด็กหญิงณัฐชานันท์ อารมณ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ลี

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายทศพัฒน์ ขุนณรงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ พูลเกษม
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กหญิงธนัญญา แก้วสุวรรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงธัญชนก ธนวัฒนพงศ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงธาราทิพย์ อ้วนเกลียง

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญประสม
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงนภัสสร ชดสร้อย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายนัฐิวุฒิ จรรยา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงนันทรัตน์ สมบัติทวีคูณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงนิตยา ม่วงพารา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงปุณยาพร ภู่ยินดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กชายพงวัต ฮวดมา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงพรพรหม ปตพี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงพรรณทิภา นุ้ยสาย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงพรลภัส สร้อยมณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงพิยดา ตุ๊พันดุง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กชายพีรธิษณ์ อบมาลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงภัคพิชา มณีวิลัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงภัทรินทร์ เจริญรักษา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กชายภาคภูมิ พรายเมฆ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายภาณุชิสส์ จันทร์เปยม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กชายภูตะวัน วันวิวัฒน์วงศ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงมาเรีย สเตรเซมันน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายยศกร แช่มเทศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงรัชตรียา กูดเพตรา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงรัชนีกร สำเฮียง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายรัฐธิพงษ์ สกุลจีน
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๑ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๘๗๕
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ กลีบสัตบุตร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงรุจี ราชเจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ ทัศนีย์ไตรเทพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สีล้วน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงวชรพรรณ เงินจีน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กหญิงวรรณษา หาใหม่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ สะลีมา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงวิยดา กองจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายวิโรจน์ แอ่มสาว
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายศักดินนท์ บุญกล่อม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงศิริประภา แก้วประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำแดง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงศิวพร แร่กรูด
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กชายศุภชัย อินทร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงสรัลพร สายมาอินทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๙๐
เด็กชายสหัสวรรษ บุญยัง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงสิริกร ย้อยดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา มีสาวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ จังโส
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณศิลป
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงสุทธิดา บุญนาค
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กชายสุทธิสิทธิ

์

บุญมี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงสุนิษา อูบคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงสุปรีญา เพชรชุมศร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา วงค์ยะรา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงสุภัทรา แซ่กอ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงสุภาวดี วิเศษชาติ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กหญิงสุมณฑา พรหมพากล

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

แผลงเดชา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กหญิงสุวิมล ปานเหลือง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงสโรชา อิมคำ

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงหทัยชนก มนต์อนงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กหญิงหรรษา สุวรรณประเสริฐ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กชายหลักเพชร พุทธโกมล

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กหญิงอติกานต์ จูอำไพ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงอติพร สาริกา

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงอติมา สุทิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงอภัทร์ฌา จันทร์มาลา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงอภิชญา ซ่อนกลิน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงอภิชญาภา งอกโพธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ดาสุด
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงอรณัฏฐ์ ขำบาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงอริศา ชาตรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงอริสรา แสงทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงอังคณา สุธาพจน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงอังศุมาล์ เทพโพธา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงอาทิตยา ชลธารานที
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงอาทิตยา ธรรมจง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงอารีนา มงกุฎกูล
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายเจษฎา ชุมพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายเจษฎา สุนทราวิรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงเนตรดาว สุธาพจน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๒๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ธนพรโพธา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กหญิงเปรมมิกา พารา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงแพรพลอย พูลเกษม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๓๐
เด็กหญิงแพรพลอย แก้วสุข

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงแพรวดาว ถินนาเมือง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๓๒
เด็กหญิงแพรวพราว วรรณจักร

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๓๓

นางสาวกชนิภา โกมลมุสิก
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๓๔

นางสาวกนกวรรณ นิลวรรณา
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงกรรณิกา พุ่มพวง
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๓๖

นายกฤต ศรีโมรส

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กชายกฤตภาส อุตพรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๓๘

นายกฤษณ แดงรุณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๓๙

นางสาวกิตติรวี

์

สินคีรีรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๔๐
นางสาวจิตติมา โสดสงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๔๑

นางสาวจิตติมา โสภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๔๒

นายชนะพล ควนสุวรรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๔๓

นางสาวชนานาถ มักสิลา
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงชยามน หาญทนง
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงชลธิชา วันเพ็ญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงฐษา วิมลธรรมโชติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๔๗

นางสาวฐิรญา ลีลาวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงณัฏฐพิชา พจน์คมพรชัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๔๙

นางสาวณัฐธนภัทร์ ตรีนัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๕๐
นายณัฐวุฒิ สุวรรณฉิม

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงตวิษา สระทองแพ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายต้องจิตร เนียนไธสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายธณัชพล แก้วพระจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๕๔

นายธนกฤต คล้ายเครือ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๕๕

นางสาวธนพร กวางคีรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๕๖

นางสาวธนัญชนก สมพงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๕๗

นางสาวธนาภรณ์ สายหมี
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๕๘

นางสาวธนิดา ศิริสม
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๕๙

นายธราพัชร์ ศิริจำปา
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๖๐
นายนิธิวัฒน์ พลอยดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๖๑

นางสาวนิภาภัทร์ สุรพงศ์ภักดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๖๒

นางสาวพรณิภา ช่วยประเสริฐ
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๖๓

นายพรนรินทร์ เหมือนอ่วม
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๖๔

นางสาวพัชรพร ช่วยประเสริฐ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายพัฒนสิน บัวสูง
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๖๖

นายพิพงษ์พัฒน์ สิงห์กัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๖๗

นางสาวพิมพ์ชนก รีเงิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๖๘

นายภาคภูมิ หนูพิทักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๖๙

นายภาณุ ทัศนเจริญวงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๗๐
นายภาณุ อิมแสงจันทร์

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๗๑

นางสาวมนธนา สุรางค์ดิลกกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ แซ่โค้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๗๓

นางสาวยุวดี จันทรักษา
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๗๔

นางสาววรัญญา เท่งฮวง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงวรินรำไพ ลัคขณนานนท์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงวีรกานต์ เจริญสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๗๗

นางสาวศศิมาล์ กุลพิพัฒน์สัจจะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๗๘

นางสาวสุทธิดา เหมือนละม้าย
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงสุพิชญา แสงหล่อ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๔ / ๒๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงสุภาวดี วรรธนผลากูร

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๘๑

นายอติโรจน์ มุกดา
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๘๒

นายอนุชา ผอมสันเทียะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายอนุชา เย็นสรง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๘๔

นางสาวอภิชญา ฮวดลิม

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงอารียา มณีอินทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๘๖

นายเชิงรบ มณีวงศ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๘๗

นายโชคดี สุวรรณมาลี
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายกรีฑา ชะเกตุ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายขวัญชัย วงษ์มณี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กชายจิรวัฒน์ สุขเกษม

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายชนัต ผลอุดม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายธนพล นิลอร่าม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เฉลิมจรัสกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองทวี
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายเพชรรัตน์ เต็กอวยพร
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายไมตรี สินเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายยุทธพงษ์ เขียวชอุ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายวรวุฒิ ยศบรรดาศักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายสุรวุฒิ สีทา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายอนุชา วรรณจักร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลำเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายอัษฎาวุธ บุญเพ็งทัด

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงกศิณา หนูพรม

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงจันทิมาพร ทองปลาด

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงชญานิศ เครือทวน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วสะอาด

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงเตชินี พลอยงาม

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงนพรัตน์ จันทร์บุญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงนิชกานต์ ทรัพย์เงิน

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงปาริฉัตร พุกโสภา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๑๑
เด็กหญิงพรชนก คงเปรม

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๑๒
เด็กหญิงพัชรากร จังพานิช

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๑๓
เด็กหญิงพิมพ์คุณา สายพงษ์พรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กหญิงรักษิณา สินพิทักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๕ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๐๑๕
เด็กหญิงรุจิรา โกมลมุสิก

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๑๖
เด็กหญิงสุรารักษ์ รักพงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กชายกฤษณะ รอดอินทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๑๘
เด็กชายชิษณุพงษ์ ปรีชา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๑๙
เด็กชายณัฐพงศ์ สระทองเคน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ผลอุดม

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กชายณัฐพล สระทองเคน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๒๒
เด็กชายธนาดล พันธ์สุข

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๒๓
เด็กชายธีรภัทร สิทธิวงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๒๔
เด็กชายนที ขำปญญา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กชายนิติธร บุญเลิศ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๒๖
เด็กชายพนมกร พันมี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กชายพีรวุฒิ เกิดเทวา

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กชายวัชรพล บุตรดารา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กชายศิวา ดอนพรหมมะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายสหรัฐ เสนีย์วงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๓๑
เด็กชายอรรถพล เสาด้วง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กชายอานนท์ ทุสงฆ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กชายอิศวะ วงศ์อำไพ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๓๔
เด็กหญิงจริยา เข้มแข็ง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๓๕
เด็กหญิงเจนจิรา สมบุญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กหญิงชลาลัย ทองปลาด

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงปาริตา แปนอินทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงพรชิตา แก้วพฤกษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๓๙
เด็กหญิงพวงเพ็ชร แนบพุดซา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อยู่สุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กหญิงวิสสุตา ทะวะลัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๔๒
เด็กหญิงศิริพร บุญมี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กชายพรหมทัศน์ ชุนเกษา

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายเรืองศิลป แสงปาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กชายอินทิ สำแดงพันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กหญิงประนัสดา ขำละม้าย

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๔๗
เด็กหญิงอโณทัย เนตรสน

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กหญิงอิศริญา ท่าผา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายพธรรม สินสมบูรณ์ทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายปรเมศ ศศิธร

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กชายวัณจักร พลายน้อย

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กหญิงปณตพร วรดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กหญิงภาวิณี รถทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กหญิงวันวิสา ชะเกตุ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กชายชินวัตร อุดดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กชายทวีป กลำพันธุ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายทองดี ดอกพุฒซ้อน

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กชายปาราเมศ สุวิกรานต์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๕๙
เด็กชายวรพรรษ จันทร์อุบ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงชลลดา เจียมเจิม

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๖๑
เด็กชายณภัทร กูตมา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กชายต้นกล้า จ้อยเจือ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กชายนันทิพัฒน์ แซ่ตัง

้

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กชายวสุรัตน์ สมรส

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กหญิงศิริวรรณ ฤทธินาคา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๖๖
เด็กชายสุริยัง อิมถี

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กชายเอกนรินทร์ อุดมมาลี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กชายนันทิพัฒน์ ดำขำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๖๙
เด็กหญิงพิชญา พลดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายศุภกร ดียิง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กหญิงกาญจนา อิมน้อย

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงนิภาวรรณ มินทนนท์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กหญิงนุชวรา วรภักดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กหญิงปารวี มะลิเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กชายมีโชติ ยศบรรดาศักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กชายศรชัย สกุเกตุ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กชายอภิรักษ์ ชูนาค

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กหญิงกนกวรรณ พึงเสือ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กหญิงกมลวรรณ โหมงโก้

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ห้อยระย้า

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองมอญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กชายชาญชัย สมเหมือน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กชายฐิติวัฒน์ แซ่คู

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กหญิงณัฐธิดา พรหมชนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กหญิงณัฐนรี คงโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กชายณัฐพงศ์ จันทจักร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กชายณัฐพงษ์ สุภาพ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กหญิงณัฐพร แซ่ลิม

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กชายณัฐพล มณีจันทา

๐๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พรามสุภา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุตรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กหญิงนวพร จรัสศิลปชีพ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กชายบุญธสูท ทรัพย์ประมูล

๑๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กหญิงปาริฉัตร กลินมาก

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กหญิงปยนันท์ ผู้ช่วยเนียม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กหญิงพชรพร เจริญสุข

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กชายพิชชาธร มีพรบูชา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แอบมณี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงพิมลรัตน์ โพธิภิรมย์

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายมงคลชัย ยอแสง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กชายรชานนท์ สังสัน

๑๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กชายวรชิต ศรีเรือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กหญิงวาริน จันทร์ทรัพย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กชายศิรศักดิ

์

เอียมหนู

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กชายศิวนาถ สะท้านวงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กชายศุภวัฒน์ สมหวัง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ สุดเสือ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กหญิงสุพัตตรา จิตร์ประเสริฐ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กหญิงสุพัตรา สุดเสือ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กหญิงสุภาพร พระลักษณ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงอนุธิดา เสืองาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายอภิชัย เซ้นเครือ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ โพธิประสิทธิ

์ ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงอรอุมา สายจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายอัมรินทร์ พระเวก
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กชายอานนท์ จำปาสิม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายอำนวย พรายรักษา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงอำพร สีหา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปาเจริญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กหญิงเปรมยุดา ฟกไพโรจน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงเปรมสินี มีศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายเอนกพงศ์ พงษ์ภัทรากร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายโฆษิต ศูนย์กลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงกิงกาญ

่

จุมพล
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงชลธิชา สังสัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงปยะวรรณ วังมะนาว
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กชายวุฒิชัย กิมหงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงศศิธร ศิริสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๒๙

นางสาววรรณิศา มังลิม

่ ้

๑๗/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๓๐
นายขจรศักดิ

์

ผ่องอารมย์
๒๗/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๓๑

นางนัยนา เสียงเอก

๑๑/๑๒/๒๕๑๓
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๓๒

นายศรายุทธ ศิริเอก
๒๙/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายดนุสรณ์ คล้ายเมือง
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายโชคชัย สังข์วิเวก ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายสรสิช ลอยประโคน ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงนรินรัตน์ ทับทิมทอง
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงธัญยธรณ์ สังข์วิเวก
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กหญิงณัฏฐวิตรา คีรีวัน
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงปาณิสรา ฉายแก้ว
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๔๐
เด็กหญิงสุพิชญา ทองดี ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงสิริวรรณ เนียมราช
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ดอนเหลือม

่

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงจิรนันท์ จงสกุล ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กหญิงยะดีซู ต่างด้าว
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายนพรุจ เล็กธนู
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ นิมนวล

่

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายวีรภัทร ลังกา
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายบวรภัค แปนกลัด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายภูรินทร์ ลิมทอง

้

๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กชายคุณาธิป เล็กธนู ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธุเกิด
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายณัฐพล สายสกล
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายธันวา เมือบสี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายราชศักดิ

์

อ้นพรม ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญใบ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงวิรชา ดาราน้อย ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงพิยดา ชัยสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงบัณฑิตา พอนรามัญ
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงณัฐพร สนสุทธิ
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กหญิงปทมพร แสงคำ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงญาตาวี หงษ์บิน
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงณภัทรศร พุกวัฒนะ
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๖๓
เด็กหญิงนัดฎาภรณ์ แก้วสวัสดิ

์

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ติเยาว์
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงศศิตา พรมชัยศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายเริงฤทธิ

์

อ้นพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายอธิวัฒน์ ขลิบเพ็ง
๑๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายอนุภัค นักเพียร
๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายศิวพล แหยมศิริ
๓๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๗๐
นายสหัสวุฒิ จงสกุล

๒๗/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ตลิงชัน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๗๒

นางสาวณัฎฐณิชา สมศรี
๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กหญิงทิพวรรณ น้อยเชอ
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กหญิงณิชารีย์ สรรเสริญบุญ ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงพัชรมัย ประเสริฐสุข
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงชฏาธาร เกรียงฮุ้น
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ พลอยกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงนุ่มนิม

่

-
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงปยวรรณ แสงเปา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงพรหมพร อ้องาม

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายพิชุตม์ เอียมสุองค์

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กหญิงมาริษา เปรมพุ่ม
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงลักษมณ -
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงอังคณา ชุบคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายฮนลี

่

-
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงจิราพร บุตรพิมพ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เกลียวกัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงณัฐชยา หลงสมบุญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายธีรภัทร วันเพ็ญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๑๙๐
เด็กชายนิด บุญมี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายนำ -
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กหญิงปรียานุช มิเกล็ด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กชายฝา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายพันธกานต์ ตะก้อง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงพิมพิกา หอมมาก
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงพิมพ์พร ปลืมพวก

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ คำตา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กชายสิรภัทร ชืนจิตร

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงสิริธร ราษฎร์พุทธสอน
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงสุตาภัทร หลวงกวี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๐๑
เด็กหญิงสุธิดา ปนแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๐๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ยางสวย

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๐๓
เด็กหญิงอภิษฏา พลเดช

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กชายอ๋องตู -

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๐๕
เด็กหญิงเจนจิรา -

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ปลิดดอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๐๗
เด็กชายเฉลิมศิลป ปลิดดอก

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กชายโฟฟว -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๐๙
เด็กหญิงกันยารักษ์ อบมาลี

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กชายกิตติชา สุระมณี

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ผิวงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กชายฟอร์ด บุญมี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายมณเฑียร เปยมจู
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กชายสาวิชญ์ นิลเศษ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงสิรินดา มัชมี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงอติพร ปลืมพวก

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงเกศสุดา แตงฮ้อ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๑๙

นางถนอม หลีล้วน
๐๑/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๒๐
นางทิวาพร อุณยเกียรติ

๑๘/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๒๑

นางนิตยา แสงนาค
๐๓/๐๒/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๒๒

นางลำยวง ฉัตรพุฒิชัย
๐๙/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๒๓

นางวรรฒณี อินทร์ประทับ
๐๕/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๒๔

นางวรรณา ศรีเพ็ชรพันธุ์
๑๙/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๑ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๒๒๕

นางศรินทร์ สมบัตินิมิตสกุล
๒๔/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๒๖

นางอัญชลี ณ นครพนม
๐๙/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงกชกร พานนนท์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงกมลนัทธ์ จุ่นกรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงกมลเนตร จุ่นกรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กหญิงกรรณิกา คำพึงพร

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายกฤษฎา จุ้ยนิม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก่นพล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายกาย ศรีเพชร
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายจักรพันธุ์ เกิดฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงชนาพร ฐานะรุ่งอุดม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงธิดา สินคง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ เงินสมบัติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายปุณญาภัทร กาวหอม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงพลอย พวงอินทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายพัทธรนันท์ เทียมพันธ์พงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงพิยดา โสภาจร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงรัตนา ดิษาภิรมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายวันชนะ ขาวสะอาด
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงสุชาดา ชัยน่วม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงสุภาวิตา ชัยน่วม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายสุวรรณสุข พิชยโยธากุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายอภิรักษ์ ปอกตัง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงอารียา โสพิตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กชายเกรียงไกร หนูน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงเจนจิรา สอบไธสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๕๒
เด็กหญิงปรีญาพัชญ์ คุณธรณ์วรกุล

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายมงคล กำแพงแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายราเชน
ไม่ทราบนามสกุล ๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงสมฤดี ขันทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กหญิงสุกัญญา พรมมัจฉา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กหญิงสุจิรา อินทรง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายองอาจ อร่ามเมฆ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงพิชชา นุอาจารี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กชายรัฐภูมิ เหลนปก

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงลภัสรดา อินทร์ปญญา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กชายญาณสิทธิ

์

เถามานะกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายธนพัฒน์ ยิมเชิง

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายธนากร น้อยหลุบเลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงปวีรัตดา จิตรประเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงปาริฉัตร พิสูตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายพีรพงษ์ พุ่มปรางค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กหญิงวิยะดา น้อยกำเนิด
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิทธิราช
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงสร้อยสุมาลี ลอนฤทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงปรีณญา เปยกคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงสุรัสวดี สุขสำราญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายจตุพล แซ่ลิม

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)

วัดจอมปราสาท  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงนาตาชา หงษ์เวียงจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)

วัดจอมปราสาท  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายอิสระ เลิศจนลักษณ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)
วัดจอมปราสาท  

รบ ๒๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงกรนิภา แดงรุณ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงกรวรรณ สุขจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายกฤษรินทร์ ทรัพย์เงิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายกล้าณรงค์ เกิดขำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กหญิงกัญญศิริ รอดอิม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พุ่มแสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายกัมปนาท แสงเทศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายกิตติภัทร แย้มกลัด
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงกิตติยาพร แสงจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายกิติธัช ธนากิจสิริกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงกุลนันท์ ทับท้วม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายคณพศ เกิดนุช
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงคริมา จันทรา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายจตุรภัทร วรเพียรกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กหญิงจันทิมา เกตุมณี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงจิดาภา เรืองแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายจิรภัทร อินทร์ประสงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายจิรวัฒน์ บางวัด
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ มาเอียม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงจิรัชญา สุดฮะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงจิรัชยา อิมบุญ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงจิราภา ปานรอด
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายจิรายุ ศรีอ่อน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงจิราวรรณ วงศ์ราช
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงจีรนันท์ อารีย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ศักดิโพธา

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หอมไกร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กชายชญานนท์ พุ่มฉายา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กชายชนาธิป นาคพันธ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายชยลักษ์ ใสจุฬานนท์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กหญิงชลลดา กล้าหาญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กชายชลันธร ลงลอย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กหญิงชัชฎาพร โพธิทอง

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ เบ็ญพาด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โอฐธนู

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงญาณิศา แพรสีนวล
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายฐิติวัชร์ ชานุ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายณภัทร วัดกลีบ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กชายณภัทร แดงบาง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เณรเถาว์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายณัฏฐชัย ศรธนู
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายณัฐชนน วันชะเอม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงณัฐชา คำพา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา โชติพินิจ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กชายณัฐพงศ์ คำเขียว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงณัฐริกา รัตนประเสริฐสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พลับอิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วัฒนประดิษฐ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงณิชานันท์ แสงเลือน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงดวงจันทร์ วิมลธรรมโชติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายทรงพล ผ่องอารมณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายทศพร ทิมสุขสถาพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายทัศณพร ปานเหลือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายทินภัทร สอนนุชา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๔ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กหญิงทิพย์จุฑา แตงโม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงธนกมล จุลปาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กชายธนดล ฉาวบุตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายธนบูรณ์ ศรีเกษม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายธนพนธ์ ศิริบุญรอด
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายธนพนธ์ สะพุ่ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กหญิงธนาภา ทับสน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงธนิสร เขียวขจี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายธราธร วิรัชวา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เจิมนาค
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กชายธันยธรณ์ โพธิบาทะ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กหญิงธารารัตน์ เจตพุก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปาลลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กชายธีรพล ศิริรักษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายธีรภัทร์ ชุนใช้
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายธีรเดช สืบเนียม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงธุสาวดี ชานาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงนงลักษณ์ สังข์ช่วย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายนที เพ็งเลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายนพรัตน์ มีเจริญสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๕๐
เด็กชายนราธิป สายสีแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กหญิงนริศรา จันทรทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กหญิงนฤมล ทาระเวท
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายนวพล เรือนแปง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กชายนัทธพงศ์ ทองคำน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กหญิงนันตพร รอดดอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงนันทรัตน์ นิลรอด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ อ่วมยิม

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กชายนาราภัทร รักเหลือ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กชายนิธิ แสนภูวา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๖๐
เด็กหญิงนิภาพรรณ ปนพัฒนพงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กหญิงนิศามณี พรานบุญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กชายปฐวี อยู่เปนสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงปณิตา ศรีวิจิตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๖๔
เด็กหญิงประไพพักตร์

จิตบรรจง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๕ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กหญิงปรางฉาย ฉายแสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงปวริศา พอใจ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กชายปญญากร บุญรอด
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กชายปณณวัฒน์ เคล้ามณีสกุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงปาริชาติ เปลาเล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๗๐
เด็กหญิงปารีณา อาจปกษา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงปาลิตา พูนทรัพย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กชายพงศ์ศิริ มังมุ่งยนต์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงพรทิพย์ เดชอุดม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กชายพรศรันย์ เกิดฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กชายพัชรพงศ์ กองพารา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภู่ระหงษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กหญิงพาวดี ประดิษฐ์ศร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อัคคปญญาวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กชายพีรพล ชัยสุวรรณเกษร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๘๐
เด็กหญิงภัคนันท์ จันทร์ใหญ่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กชายภัทรพงษ์ ศรีอู๋
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๘๒ เด็กหญิงภัทร์ฑิฌาภรณ์
สร้อยสยัมภู

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายภาคิน สุ่มเมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กชายภานุพงศ์ เงินอร่าม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงภูริตา สีนาค
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๘๖
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ อารยาภิชาติ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงมานิตา รักพ่วง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงยุภาวดี คุ้มบือ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงรพีพรรณ เทียงทัด

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๙๐
เด็กหญิงรุจิเรศ สุลีราวิ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงวรรณษา กิตพันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กชายวรัญู ศรีนุสร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กชายวสิษฐ์พล สะท้านวงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กชายวัชรพล สิริวันกระจ่าง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กชายวันต์วณัฐ เชิดชู
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กชายวิโรจน์ แซ่เตียว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงศรสวรรค์ แซ่ลิม

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงศรัญญา มันพรรษา

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงศศิธร สำราญรมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กชายศิรวิชญ์ วิเศษสิงห์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๐๑
เด็กชายศิรวุฒิ อยู่พูล

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ บำเรอจิตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๐๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ มะมม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๐๔
เด็กหญิงศิริวรรณ เหล่าสกุล

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๐๕
เด็กหญิงศุจีภรณ์ สินหมู่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กชายศุภกร มุดกระโทก

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๐๗
เด็กหญิงศุภิสรา เข้มแข็ง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๐๘
เด็กหญิงษมาฤดี โมทะนา

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๐๙
เด็กชายสนธญา พันธุ์ทับทิม

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กชายสรศักดิ

์

นาแปน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงสรารัญ วงศ์เปย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงสริตา ศรีกลัด
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กชายสันสกฤต แย้มกลิน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงสายสวรรค์ แซ่ลิม

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ หงษ์พานิช
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา นิมเรือง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงสุจิรา สว่างเมฆ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายสุทธิคุณ วรรธนผลากูร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงสุธิดา โพธารส
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงสุธิดา ใยเนียม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงสุนิตา หว่างกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงสุพิชชา อินทร์จันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงสุพิชญา อินทร์จันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กชายสุภนัย เทศปลืม

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงสุภาพร
แก้วงามประเสริฐ ๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายสุภิเดช มาลีรักษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงสุริวิภา ตุ้มแช่ม
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงสโรชา อิสสระนนท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายหาญ ภู่ระหงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายอติวิชญ์ ดิษณะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงอทิตยา บุตรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายอธิวัฒน์ พันธ์สุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงอนงค์นาถ จันทร์แจง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กชายอนันตสิทธิ

์

เม่นทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงอนันตา คำรอด
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงอนุธิดา สมพร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กหญิงอภาวดี เพ็งเลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กชายอภิชาติ รับสมบัติ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ เจริญสิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กหญิงอภิษฎา อุระเพ็ญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพชรมณี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายอมรเทพ ทองชัยประสิทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กชายอรรถพล ปูหงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงอรสา อินธนู
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงอริสา จิตวิมลประเสริฐ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

พานธงรักษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงเกวริน อาทรศิริรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายเจนภพ บุญยัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กชายเจษฎา กลินเล็ก

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กชายเจษฎา สกุเกตุ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กชายเจษฎา สีขาว
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กชายเจษฎา อ่อนเจริญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กชายเชษฐวิทย์ ประเสริฐกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กชายเตชทัต เงินโสภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายเทียนชัย กันเกตุ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา จุยฮก
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กชายเอกทัศน์ โพธิประสิทธิ

์ ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงโสภิตา อิสสระนนท์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๕๙

แม่ชีวชิรา ไข่สมบัติ ๑/๑/๒๔๘๒ โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๖๐
นางณญาภร ศิริโต ๓/๔/๒๕๐๓ โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๖๑

นางณัฐพิชา บุญเกตุ
๑๖/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๖๒

นางปราณี บุญเอก
๓๑/๘/๒๕๑๕

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๖๓

นางสาวผุสดี แซ่เจ็ง
๑๔/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๖๔

นางสาวพรพรรณ ธรรมรัตน์
๓๐/๔/๒๕๑๑

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๖๕
นางสาวพฤษภาวรรณ

ศิลปวิลาวัณย์
๒๓/๕/๒๕๓๓

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๖๖

นางรัตนา บุญนรงค์

๑๔/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๖๗

นางวนิดา ตาดทิพย์
๑๖/๒/๒๕๑๕

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๖๘

นางสาววิไลลักษณ์ บุญอาจ

๒๙/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๖๙

นางศิริวรรณ สุวรรณศิลป ๒/๓/๒๕๑๑ โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๔๗๐
นางสมพร ชังใจ

่

๒๐/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๗๑

นางสมหมาย แผ้วตัน
๑๔/๓/๒๕๐๔

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๗๒

นางสุดาภรณ์ คงสิน
๒๑/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๗๓

นางสุดใจ บุตรศรี
๒๗/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๗๔

นางสาวเยาวภา แก้วมณี
๑๔/๖/๒๕๑๐

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๗๕

นางเรวดี ศิริพิรุณ
๒/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๗๖

แม่ชีสุจิตรา ศรีพงศ์ธรรม ๑/๑/๒๔๙๘ โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายธเนศพล ดวงจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายพชรพล จันทร์กล่อม
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงพีรดา พุ่มแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กชายมินมินอาว -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงศิรินภา แสงใส
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายอติกานต์ อินทร์โอภาส
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงนำทิพย์ พรรคพล

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงขนิษฐา สุขกร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กชายชาคริต มีชาญเชาว์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายณัฐพล วรรณคำผุย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กชายดนุพล หวังช่วยกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายธนกร ล่อนอารีย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงธมลวรรณ พันธ์ไทย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๙๐
เด็กหญิงธันยพร อินเหมรา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงธันยภัสสร์ ช่างกุดเวียน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กชายธีระพงศ์ ทองคำเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงนภาพร เสาวดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงนารา เล็กกลิน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กชายปฏิภาณ โพธิคา

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงปภัสสร กลินโอชา

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กชายปณณธร เชือสมุทร

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงพัชรพร สีทา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เอือเฟอ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กชายภานุเดช จันทร์แดง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กชายภูริพัตร์ กระจาดทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กชายภูริภัทร วงษ์อิศวร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงมาติกา ปุจฉาการณ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กชายยุทธศักดิ

์

วงษ์สมยา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กชายรพีภัทร อินทชยาคม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๐๖
เด็กชายวรินทร์ สำเภาทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กชายวัชระ ทองเกิด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงวิไรพร หมืนประเสริฐ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กชายศิวกร ยังให้ผล

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กหญิงศุภนิดา สำเภาทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงสาวิตรี จีนโก้
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงสุทธิดา ขำบางพูน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลัดมุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กชายเจษฎา เสาแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงเบญจมาศ บุญมา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๑๖

นายณัฐดนัย เผือกสีมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๑๗

นายณัฐพงษ์ จงเจริญธนกิจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๑๘

นายวิรัตน์ มังทอง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๑๙

นางสาวขนิษฐา จงเจริญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๒๐
นายจักรพันธุ์ โชติพรวน

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๒๑

นางสาวจันทรา ใจกล้า
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๒๒

นางสาวจิดาภา อุ้มวารี
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๒๓

นางสาวจุฑามาศ อินทรบัว
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๒๔

นางสาวฐิติมา กู้ทรัพย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๒๕

นางสาวณัฐญา จูลปาน
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๒๖

นายดุษฎี โพธิกลิน

์ ่

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๒๗

นางสาวทานตะวัน กรุดทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๒๘

นายธวัชชัย ทองสายออ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๒๙

นางสาวธิญา พุเกียว
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๓๐
นางสาวน่อตะปอ จันทร์อุปถัมภ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๓๑

นางสาวรุ่งนภา ครอบครองวงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๓๒

นางสาวลลิตา พันธ์สุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๓๓

นางสาวลัลน์ลลิตา กลีบแสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๓๔

นายวรรณา กะพุก
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๓๕

นายวัลลภ ทุคล้าย
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๓๖

นางสาววิภาดา เทียมทัด
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๓๗

นายวิศรุต แซ่ไหล่
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๓๘

นายศตวรรษ ศรีนวล
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๓๙

นายศิริลักษณ์ แย้มมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๕๔๐
นางสาวสลิตา วาเบ

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๔๑

นางสาวสุกัญญา จามี
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๔๒

นายเกษมสิทธิ

์

เชิงทวี
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๔๓

นายเสาร์ คังพุ
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๔๔

นางสาวโต๊ะโต เปพ้อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กชายกฤษกร สูงแข็ง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงจินตนา แผลงเดชา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กชายจิรวัฒน์ เรืองเทศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กชายชนะกันต์ บุญก่อสร้าง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงชนิดา โหมดขำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กหญิงชนิตา พ่วงถำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงชมิตา ร่มโพรีย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายชัยนันท์ ฤทธิแรง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงชุตินันท์ จีนขาวขำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คงแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงณัฐนรี วิจารณ์สิทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กชายณัฐพล สุธาพจน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงณัฐริกา กันต์พงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กชายธนทัศน์ นุตตะโร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กหญิงนภัสสร เสียงเสนาะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กชายนัฐพงษ์ คงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงนัฐวรา คงสิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กชายนิพนธ์ ศรีนวล
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายบุญญฤทธิ ทรัพย์เงิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงบุตรศิณี ศรทรง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กชายปรีชา ทัดเหว่า
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงปาริฉัตร วินเหมือน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กหญิงปาริชาติ นิลวรรณา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๖๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน ผึงรวง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงพิจิตรตรา บัวตูม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ สาวสุวรรณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงมนต์ชยา พุ่มสะอาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายมนัฐ ไพรวรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กชายยุทธนา เจดีย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กหญิงรัตนาวดี เรือนแพ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๑ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กชายวรวัฒน์ ร่มโพรีย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงวัชราวลี พันท้าว
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงวิรดา คำสวาย
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กชายศราวุธ เจมส์โบว์แมน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กหญิงศศิชากร ปลีฟก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กชายศิริชัย ตังตรัยรัตนกุล

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กชายศิริวัฒน์ พันธุ์ทับทิม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วงษ์ทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงสิริรวี นาคนาคา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กหญิงสุธิดา รอดอิม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงสุพิชญา ลิมประเสริฐ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงสุมาลี เกตุแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงอรทัย ทองรุ่ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงอัจจิมา วิเศษอักษร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กหญิงอาภัสรา ศรีเนตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๙๐
เด็กหญิงอาริษา รุ่งแย้ม

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๙๑
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ศรีขัดเค้า

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงโสรยา ร่มโพรีย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทนิต๊ะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

อ่อนวงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ จุ้ยนิม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงดลนภา บุญจีน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงตะเภาทอง นิละดาห์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กชายธนสิทธิ

์

เพ็งฉุย
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กชายธนากร ผ่องอำภรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายธิติพล สุธา

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กชายบอล ปยประภากุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๐๒
เด็กหญิงพรพัชรินทร์ เกาสังข์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๐๓
เด็กชายพีรธิษณ์ บัวเบา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กชายพุฒิพงษ์ แก้วกาญจนพงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กชายวุฒิชัย บุญศรีสะอาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๐๖
เด็กชายศักรินทร์ กองอ่อน

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๐๗
เด็กหญิงอนิตา เฉียบแหลม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๐๘
เด็กชายโภควินท์ โพธิสุวรรณ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๐๙
นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์

๒๓/๗/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๒ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๖๑๐
นางสาวจินตนา ทองรุ่ง

๑๔/๓/๒๕๑๕
โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๑๑

นางสาวฉัตรชนก นิลมานนท์ ๘/๑/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๑๒

นางสาวทิพย์สุดา ชาญธนู
๒๘/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๑๓

นางสาวนภาพร ภูพวก
๑๘/๖/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๑๔

นางสาวพิมพ์ชนก ณ บางช้าง ๗/๖/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๑๕

นางยุวดี เพ็งธรรม
๑๘/๙/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๑๖

นางรัตนา เทศนา
๑๔/๙/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๑๗

นางละเอียด ศรัทธาวาณิชย์
๑๔/๖/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๑๘

นางสมพร คำนุช

๒๗/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๑๙

นางสลิตตา มะโนวัฒนา
๑๓/๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๒๐
นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณ

๐๓/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๒๑

นางสาวอธิตยา อ่อนละมูล

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๒๒

นางอัจฉรา ภูศรี ๗/๙/๒๕๐๑ โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๒๓

นางอัจฉราวดี บุญโต
๗/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๒๔

นางสาวอุบล เกิดจิว

๋

๒๑/๒/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๒๕

นางสาวเชาวณี เกิดจิว

๋

๑๕/๗/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๒๖

นางสาวเสาวรส แสนแซว ๕/๒/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๒๗

นางสาวแสงดาว สุขประศรี
๒๓/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงจันจิรา ศรีวิชา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงชนกมาศ มะลิพุ่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กหญิงณัฏฐา สันติธารากุลชัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

สอนส้ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายทศปริณญา แก้วอุย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กหญิงนันทพร ทับนุด
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กหญิงบุศรินทร์ ศรวัฒนา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กหญิงพัชรา แก่นจ้าย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กชายภควัต โสภา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงลินดา น้อยเจริญถาวร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กหญิงวนิดา น้อยเจริญถาวร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงวรินทิพย์ สร้อยอากาศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กชายอมรเทพ ใหม่น้อย

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงอาฑิตยา นาคหนุน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กชายเจนณรงค์ แท่งทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กหญิงแสงอรุณ เจียรดิษฐ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ราชกิจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๓ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงชนิตา พูลพิพัฒน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กชายชาคร สังพระปุโชติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กชายฐนัทชัย ปานโศก
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กชายนันณภัทร จุลยนันท์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กชายปญญา ขำวิเศษ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กหญิงรัตติกาล วิเศษรจนา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงวราภรณ์ คล้ายธนารักษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กหญิงวิจิตรา คล้ายธนารักษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงวิชญาพร บัวผัน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายเรืองวุฒิ วงค์ยะรา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กหญิงโสภิดา รอดจิบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กชายไกรภพ แตงโม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กหญิงกัลยา ถาปนแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงชลลดา ชูเดช
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กชายธรรมนูญ เรียงสุวรรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๖๐
เด็กหญิงธันยาภรณ์ มากพงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กหญิงนพรัตน์ มานะคิด

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายนิกร ปนป
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กชายพนานนท์ ด้วงเบ้า
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กชายพิธาน สนองค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงภูษณิศา สุทธนนท์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กชายวิสุทธิ

์

มีทรง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา พ่วงถำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กหญิงอารยา สินธ์เจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กชายเสกศักดิ

์

สุนทรสิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๗๐
เด็กหญิงไตรรัตน์ ทับสน

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๗๑

นางพัชรี นาคะเวช ๖/๖/๒๕๑๔ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กชายเสกสรรค์ สนสุทธิ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ การตรง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กหญิงจิราวรรณ ปลัดสังข์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ เดือนฉาย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กหญิงสุนันทา ศิริพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กชายสุรวุฒิ ห้วยกรุด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กชายกฤตเมธ พุ่มแดง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กหญิงปนัดดา โยมด้วง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๔ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๖๘๐
เด็กหญิงปวีณา โยมด้วง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วกลัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กหญิงชญาณี แสงพลอย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงลออรัตน์ จันทร์ประเสริฐ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กหญิงสวรรยา ดำขำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงสัจจพร ชุนวิเชียร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงชุติมา ภู่พูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงฐาปนี แก้วพลอย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กหญิงฐิตญา แดงประไพพงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กชายทินกร เนียมนาค

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กชายธนวันต์ ตันไวลักษณ์

๊

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กชายธิชานนท์ ยศรุ่งเรือง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กชายปอระมัท ปลืมจิตร

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงปาริชาต เงินวิลัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงปนสุดา เผือกแตง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงปุณยาพร พงษ์ไทย
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กชายพงศธร เงินจีน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กหญิงพรชิตา น้อยประสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กหญิงพัชรา ปานอำพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กหญิงลลิตา ศรีขันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงวันทนีย์ แซ่เฮ้ง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กหญิงศตกมล เคนใบ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายสมศักดิ

์

เอ็งพัวศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๐๓
เด็กหญิงสุกัญญา บุญมีประเสริฐ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๐๔
เด็กชายอภิพัฒน์ เขือนขวา

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๐๕
เด็กชายเกษม เทพสาลี

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กหญิงทิพย์ภรัตน์ วิสวะวงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๐๗
เด็กหญิงจันทร์ธิมา ศรีคง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๐๘
เด็กหญิงชลดา น้อยมี

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๐๙
เด็กหญิงชลลดา หมีกลัด

๑๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ ลูลา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กหญิงนภัสสร พ่อครวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงนวรัตน์ กันกลับ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กหญิงปอขวัญ ศรเจริญสมบัติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กหญิงปาจรีย์ พุ่มเจริญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๕ / ๒๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กชายพรชัย บุญฤทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กหญิงภัทรวดี เงินจีน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กหญิงยุพเรศ โตแทน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กชายวงศกร ยศเครือ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กหญิงวิจิตรา หอมหวล
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๒๐
เด็กหญิงวิภาวี อิศโร

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กชายสยมภู สุวรรณ์ทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กหญิงสโรชา น่วมเงิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ นิลวัฒน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กหญิงณัฐวดี สินวาด
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กหญิงณัฐวดี แซ่เฮง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กชายปาราเมศ ทนทาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๒๗
เด็กหญิงพรรณพษา แสนงาม

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กหญิงสนธยา บุญฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๒๙

นางสาวกัญญา ศรีธรรมรัชต์
๙/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๔๗๓๐
นางสาวจิตติมา พักเพียง

๑๒/๑๐/๒๕๑๖ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๔๗๓๑

นางสาวปราณี เติมทอง
๒๖/๑๒/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๔๗๓๒

นางสาวภัทรภร จงรุ่งเรือง ๕/๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๔๗๓๓

นางสาวลัดดา ดอกไม้หอม
๑๕/๐๗/๒๕๑๓ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๔๗๓๔

นางสาวสุนีย์ กาหลำ
๑๗/๐๔/๒๕๒๑ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๔๗๓๕

นางสาวปนัดดา นิมนวล

่

๑๑/๑๐/๒๕๓๑

กศน.อำเภอดำเนินสะดวก วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายจตุพงศ์ ดวงสาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กชายจักรพงศ์ สุคนธ์เขต
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กหญิงจันทิมา พัชรประกาย
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กชายจิรายุ ถ้วยทองคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๔๐
เด็กชายฉัตรภรณ์ สุคนธปฏิภาค

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กหญิงชญาณี พลอยดีสีอ่อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กชายฐาหิรัณย์ ลิมสมวงค์

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กหญิงณภัทร นกพึง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงณัชชาวดี บุษบง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงณัฐพร สิงห์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีประเสริฐ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กชายทิวากร เหลาโชติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กหญิงปณิตา อัครเดชชัยกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กชายประเสริฐ แซ่เอียว

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๗๕๐
เด็กหญิงพุธิตา ทองดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สีวัฒน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กหญิงยศธร จันทร์เหลียม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงศกุณา กระแสโสม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กหญิงศรัณยา จิวยิน

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กชายศุภากร สอนสี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงสิริมา ทองคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กหญิงหทัยภัทร เปลียนศรี

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กหญิงหทัยภัทร แพพวงทิพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กชายอมรเทพ อำนาจสิริ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กหญิงเพ็ญศิริ รืนอารมณ์

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กหญิงกัลยาณี สวนอุบ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายกิตตินนท์ อรรคสุทธิกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กชายกิติชัย สุขเอียม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กหญิงจิดาภา จันเพชร

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กชายถิรวัตน์ คลังนาค
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กหญิงธิติสุดา เจริญทรัพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กชายนัฐวุฒิ ภูมิภาค
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายนันทภพ บุญยัง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กหญิงนารัตน์ สังข์คุ้ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๗๐
เด็กหญิงบัณฑิตา เอียวสุวรรณ

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กชายประจักษ์ ปุจฉาการ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กหญิงพัฐฐนา ปุญญาพัฐพงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กชายภูวเนศ เนียมพินิจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กหญิงลลิตา หลวงรามคง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กหญิงวันวิสา จันทร์มังคัง

่ ่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กหญิงศิริณีพร ดำรงค์ธวัชชัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กชายศุภกร ศรีเอียมกูล

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กหญิงศุภนิดา นาคอ่อน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กชายสรรเพชร แสงสว่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กชายอัครชัย ชวนป
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กชายเอกลักษณ์ สว่างแจ้ง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กหญิงกนกพร พ่วงแจ่ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ผาตินาวิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กชายกมลภพ หลำแนะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๘๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ลิมมัน

่ ่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กหญิงกมลวรรณ เลาประเสริฐ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงจิดาภา เกิดเจริญพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กหญิงณัฐนิชา อ้นทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๙๐
เด็กหญิงณิชารัศม์ สัตยาภิรมย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กหญิงดวงมณี ไทยสงวน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กหญิงดวงรัตน์ กลินเทศ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กหญิงทิฑัมพร ยะพลหา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กชายธนนันท์ ดวงหิรัญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กชายธนเดช แก้วเจริญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กชายธีรวัจน์ ก๊วยประเสริฐ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กหญิงนุสรี หงษ์สุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กหญิงปนสุดา ฟกแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กหญิงพัณพษา บุญเกิด
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงพัสวี ด่วนแสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๐๑
เด็กชายพุทธิพงศ์ จึงสวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๐๒
เด็กหญิงภัทรวดี เงินอร่าม

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กหญิงภัทรสุดา ชีวินวิวัฒนชัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๐๔
เด็กหญิงภัสสร เจริญสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๐๕
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ฤดีสายเจริญสุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๐๖
เด็กชายวีรภาค เสียงใส

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กชายวีรวัช เคนลา

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๐๘
เด็กชายศรวัฒน์ โฉมขำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๐๙
เด็กหญิงศรัณยา ฉิมบุญเกิด

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๑๐
เด็กหญิงศศิพร เพ็ชรเทียง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กหญิงศุทธหทัย ฟดสูงเนิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กชายสิทธิชัย มังคลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ เลาประเสริฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กหญิงสิริกร ใจดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กหญิงสิรินพร ปุจฉาการ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กหญิงสุภัทธรา อมรทัต
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๑๗
เด็กหญิงหทัยพันธน์ เสริมสกุลธีรภาพ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กชายกฤษดา บุญเจริญสุขดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กชายณัฐพล พอสูงเนิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๘๒๐
เด็กหญิงณัฐวดี แท่นนิล

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กชายณัฐอนันต์ วงศ์รัตน
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กชายธราธร อยู่บ้านแพ้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กชายธวัชชัย ทองดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กชายธเนศ ทัศนทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กชายนนทศักดิ

์

ศรีชืน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กชายพงศธร พูลน้อย
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายพงษ์สกร มาฆะสวัสดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กหญิงพัชราภา สำเริงฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กหญิงสุนิสา วันธุมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงสุพรรษา ไพนรินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กชายอนุสรณ์ เอกสิทธิรุ่งเรือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายอภิชาติ เต็กตระกูล
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงอภิรดี พูลเนียม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ แย้มเนย
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กชายอรรถพล ยันตะพร
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กชายอัคคเดช อ้นวงษา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กชายกฤษณะ กันกลับ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงกัญญพัชร พลายงาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์แจ้ง
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๔๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ จิวคุ่ย

๋

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กหญิงจันณภา จันทร์แพง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ผลเล็ก
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กชายชลธิศ เดชพิทักษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กชายชัยธวัช บัวเงิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กชายชัยวัฒน์ เนตรแสงสี
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กหญิงญาณิศา สมประสงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ลีสธนกุล

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงณัฐพร บัวทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงดวงหทัย พวงมาลัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กชายทศพร ศรีเอียมกูล

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงธารินี เลียนเครือ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กหญิงธิติยา อุนันธชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายธีรภัทร แจ่มนุราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายธีรเจต อาจสงคราม
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายนรินทร พูลทวีศักดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายนวรินทร์ อินคง
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กชายนันทวัฒน์ คล้ายโพธิทอง

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กชายนิพัทธ์ เหลียมทอง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กชายประภากร แต้ภักดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กหญิงปรีชญา ลาภพาณิชยกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงปวีณ์นุช สาลีเรือง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กชายปยะเดช วงษ์แก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กชายพงศกร สุรเดชพงษ์พัฒน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กชายพงศธร สังข์คุ้ม
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงพิมพ์วิสา ชาวไชยา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ อาจจินดา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กชายพีรภัทร พ่วงพลอย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กชายพีรยุทธ ศิมากร
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กชายภัคพล สกุลนีย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๗๐
เด็กหญิงภาวิดา รุ่งนุช

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กหญิงรวินชุดา เลิศพงษ์ศิลป
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๗๒
นางสาววนัสสรินทร์ อินทจักร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กชายวรินทร นิรมิตวสุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กชายวัชรากร สมถวิล
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กหญิงวิภาวี วงศชัยประสิทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กหญิงวิสสุตา หนุนภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายวีรภัทร วันเพ็ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายวีรภัทร แซ่ตัน

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงศุภิสรา สระพรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๘๐
เด็กหญิงสมิตา เอียวสุวรรณ

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายสายฟา จันปอม
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กหญิงสิรามล นิลรัต
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กหญิงสุดาพร สระพัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กหญิงหทัยภัทร กลัดนวม
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กหญิงหฤทัย เปลียนศรี

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายเฉลิมพล ผาตินาวิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายเนติภูมิ นกเล็ก
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

วัดครุฑ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงกนกพร ฟกแย้ม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโชติทายการาม วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๘๙๐
เด็กหญิงชลลดา คงใจ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโชติทายการาม วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ คณธิคามี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ นาทะคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กชายณัฐวรรธน์ แซ่เฮ้ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กชายธนพัฒน์ เย็นดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงธนภรณ์ สันติวงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีอาจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กชายธีรภัทร สุศีลสัมพันธ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กชายนวพล วงค์อิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กชายนวพล สุรพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงนวรัตน์ หยวกแย้ม

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๐๑
เด็กชายนัฐวุฒิ เคลือบใคล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๐๒
เด็กหญิงนันธิดา รักร้อย

๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กชายนิติศาตร์ เวสาลี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กชายปารเมศ คูประเสริฐยิง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๐๕
เด็กหญิงปุษยา รัตนวิชัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๐๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปรางพลอย

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กหญิงพิยดา หมันกิจ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กชายพีรพัฒน์ มะลิทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๐๙
เด็กชายภูวณัช แซ่หลาย

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ ดีอาษา

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงรัชตา แก่นไร่
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กชายวิทวัส เอือพัฒนวงศ์

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กชายวีรภัทร ทองดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กชายศรัณย์ อ้นทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ไชยกิจกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงสุพรรณนี กระเหิมหาญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงสโรชา พลัดคลองโยง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กหญิงอรวรรณ หวังอยู่
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กชายเฉลิมชัย จุ้ยเจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กชายเฉลิมวงศ์ กีเจริญ

้

๑๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กชายเมธา ทำนุ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ อ่อนพุทธา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายจิรัฏฐ์ เลิศมโนบุญสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายณัชพล วรรณศิริ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๑ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๙๒๕
เด็กหญิงณัฐชานันท์ แซ่จง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วบริสุทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กชายณัฐวรรธน์ เรืองศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กชายธนกฤต พุฒิพิบูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กหญิงธนพร รุจิเรก
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๓๐
เด็กชายธนวันต์ ธรรมชอบ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กชายปองชัย กันทะดง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายมนพร จันปรุง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงมัลลิกา เพ็ญอัมพร
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กชายรณกฤต กลับนิมเจริญสุข

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กหญิงรติรัตน์ คูประเสริฐยิง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ ประกอบเกือ

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กชายสยมภู ชืนมาลัย

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กหญิงสิรีธร คณิตดำเนินชัย
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงหทัยภัทร น้อยศร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๔๐
เด็กหญิงอภัสรา พูลเสริม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กชายเบญจพล เบญจกูล
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงโยษิตา ลิมเทียมรัตน์

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงกาญจนา แซ่จ๋าว
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กชายจิรายุส ภู่พงษ์พันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กชายญาณวุฒิ ขาวพลับ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กชายณัฐนันท์ สุดโสม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กชายณัฐวัฒน์
ธนรัชต์เตชานนท์ ๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กชายณัลทวัฒน์ เมฆวิไล
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กชายธนชิต เขียวสะอาด
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๕๐
เด็กชายธเนศ หลิมหอมกี

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายนัทธพงศ์ อำโพธิศรี

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กชายนันทพัตน์ ทิมทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงนิธินันท์ บำรุงผล
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กชายปติภัทร ดำเนินภัณฑ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กชายปยภูมิ หงีฮะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กชายภูริเดช พิทักษานุรัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กชายภูริเดช สุขมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงวารีณี เหงียมสงวน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กชายวีรภัทร ภู่รุ่ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กชายวีรภัทร อุดมโภชน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

เจริญธัญญกร
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กชายสิโรดม ลิมย้ง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กชายสุรชัย โพธิใหญ่

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กชายอภิวิชญ์ มิงเรือน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กชายอุดมทรัพย์ เทพปลืม

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กชายชนะพล บุญเกษม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กหญิงณัชชา ปุกคนโท
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ลิมตระกูล

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายวทัญู เจริญสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กชายวรายุทธ ใบเรือ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงศรัณญา สำเภาเงิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายศรันญ์ ดิษฐประเสริฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๗๓

นางสาวสิพัตรา แช่มเฉือย

่

๓๑/๑๐/๒๕๓๔ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๗๔

นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
๒๕/๕/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงศรัณญา บำรุงผล
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงสุภาพร ครุฑโต
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ เอียมประภาส

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กชายเพชรอินทร์ โกธาตุ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กชายธงชัย อินกลำ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

รบ ๒๔๕๙/๔๙๘๐
เด็กชายกฤษฎา ธนสานสกุลวงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กชายจตุพล แต้ภักดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กหญิงชาลินี พลายละหาร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายธนวันต์ น้อยอนุสนธิกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กหญิงมัทวัน แต้ภักดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กหญิงศิรประภา จุ้ยแจ้ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ งามขำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กชายสุภาพ แซ่อือ

๊

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายอุกฤษฎ์ คงมี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายจิรายุส โตจอ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ พิทักษ์วงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กหญิงมุฑิตา ทุยหุน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงสรารัตน์ ชืนรัตนา

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กชายอัษฎา ฤดีสายเจริญสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กหญิงจิตตา แสงอรุณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

มลแว่น
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายณัฐพล เพชรศิลา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กหญิงปยะมาศ แอ่นดอย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กชายภูริต ศุกระศร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงรัตตินันท์ ดำรงวัฒนานนท์
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ชาดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงศุภนุช รักคง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงสุธาสินี บุตรลพ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายอภิรักษ์ บุญเกิด

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายอิทธิกร ฤดีสายเจริญสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงจิตาภา พูนทรัพย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายจิรภัทร กุสลางกูรวัฒน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงชลนิชา อุดมศิลป

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงณัฐนิชา อึงเจริญ

้

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงธิชา บุญชืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงนวรัตน์ สุ่นศรี

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ปลืมจิต

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กหญิงบุษยมาศ พูลทรัพย์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กชายวงศกร กุสลางกูรวัฒน์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กชายสายชล ล้วนแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กหญิงเนาวรัตน์ สิงห์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงปาลิตา เหลืองสีเพชร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงณัชชา ผูกสมบัติ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กชายธวัชชัย อินจงกล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กชายนพดล สุมาลี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายรวีวัฒน์ กุสลางกูลวัฒน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ ลิมดำเนิน

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๒๒
เด็กชายวริณ ห้อยศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กชายสรรพวิท พ่วงปาน

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กชายเจษฎากรณ์ ล้วนแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กชายชัชวาลย์ ลิมดำเนิน

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๒๖
เด็กชายรุ่งอรุณ ไซสง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กหญิงนภสร บุญญา

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๒๘
นางสาวชญานุช เเถมเงิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ เอกเกษตรสิน

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๔ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงกานดา นิลมาก

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๓๑
เด็กหญิงการะเกด ชาวสวนทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กหญิงชลิยา ศิริกาญจน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กหญิงชัชลิตา ตันสกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๓๔
เด็กหญิงชุติมา แซ่กอ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๓๕
เด็กหญิงฐิติกา รุ่งเรือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สุดสาคร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กหญิงฐิติกานต์ อรุณคีรีวัฒน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๓๘
เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่อึง

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๓๙
เด็กหญิงณัฐวดี ธนานันท์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กหญิงณิชากร แซ่โง้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๔๑
เด็กหญิงดวงดาว มาทรัพย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กชายตรีรัตน์ ปูจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กชายทนันชัย ดวงดีมีศักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กชายทยาวัต ทรงประเสริฐ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๔๕
เด็กชายธนบดี ช่างเขียน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ หงีฮะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๔๗
เด็กชายธนวันต์ นวลฉวี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กหญิงธันยชนก ลิมประชัย

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ กรรณกุลไกรเลิศ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ชูกร

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๕๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ขุนทิบ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กชายปยวัธ โชติชุษณะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๕๓
เด็กหญิงพรนภา ประพันธ์พจน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๕๔
เด็กหญิงพิชญานิน ทรัพย์เกษมชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๕๕
เด็กหญิงพิมภวรรณ นาโคนามะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กหญิงมนทกานต์ จีนซิว

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๕๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงสว่าง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กชายศุภากร ชืนสุวรรณ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๕๙
เด็กชายสมหวัง ตันเซ็ง

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กหญิงสาธินี ประสิทธิเวช

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๖๑
เด็กชายสิทธิพร เจริญสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายสิทธิภัทร แสงเพชรใส

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๖๓
เด็กหญิงอรอุมา ศิริวัฒน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กชายเริงฤทธิ

์

ยอดทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๕ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๐๖๕
เด็กหญิงไอรดาวรรณ ตันสมบุญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๖๖
เด็กหญิงกัญจณา จันทนะโสตถิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงดวงรัตน์ ชืนสุวรรณ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๖๘
เด็กชายธนพล จันทนะโสตถิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๖๙
เด็กชายพัฒนชัย ทองแย้ม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ใจ แซ่อึง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กชายสัญภพ สายสุดใจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๗๒
เด็กชายเจษฎากร จันทนะโสตถิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กชายณัฐวัตร ศรีมาดำเนินชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กชายศุภกิจ ทองบุญเมือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กชายคณานันต์ ชุติมันตพงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๗๖
เด็กชายคณิศร วรันต์กุล

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายจักรพันธ์ นาคทับ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กหญิงจินตหรา บุญเพ็ญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กชายจิรภัทร ดิษฐนิลพงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กหญิงชนัฏดา ภัทรเกษวิทย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๘๑
เด็กหญิงชรินรัตน์ บุญเกิด

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กชายชัดเจน จิตร์กสิกร

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กชายชัยวัฒน์ ลิมบริสุทธิ

้ ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กชายชาติชาย สวัสดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กชายชานน เทศทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๘๖
เด็กหญิงชุติมา อุดมโภชน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กหญิงญาณิศา แซ่โง้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๘๘
เด็กชายฐนสรพล พิชัยสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๘๙
เด็กหญิงฑิตยา รอดธานี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี นาคโต

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กชายณัฐพงศ์ แจ่มแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๙๒
เด็กชายณัฐพล ลีสุวรรณ

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๙๓
เด็กชายณัฐพล อีสกุล

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๙๔
เด็กชายณัฐภัทร ดวงสาย

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

มุสิกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๙๖
เด็กชายธงไชย ทองสุขดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๙๗
เด็กชายธนวัฒน์ พุ่มบางปา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๙๘
เด็กชายธนาธร ชัยวิชิต

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กชายธวัชชัย ขุนภักดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สถิรพูนพัฒน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๐๑
เด็กหญิงธีราพร สังกร

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๐๒
เด็กชายธเนศ สมนึกเจริญสุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๐๓
เด็กชายธเนศ เอกจรูญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๐๔
เด็กหญิงนงนุช น้อยต้น

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๐๕
เด็กหญิงนัทธมน ตรีตรุยานนท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๐๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทร์ดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๐๗
เด็กหญิงพิจิตรา แก้วประดิษฐ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๐๘
เด็กหญิงพิชญาภา ญัติพันธ์วาวงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๐๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี อยู่เทสะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กหญิงยุพา นพรัตน์ธีระวุฒิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กชายวรภาส เหนียงแจ่ม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กชายวิทวัส กอธงทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายวิทวัส ตังบำรุงพงษ์

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กชายวีรภัทร กองอนันต์เดช
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กชายศรุต ปนประดับภากร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ลิมยิม

้ ้

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงศุภรดา บุญประกอบ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กชายสิริวัฒน์
เหลืองอมรไพศาล ๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กชายเนติภัทร เทศปลืม

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๒๐
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ ธนิกกุล

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายเมธัส วิริยะกิจเกษตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กหญิงเมธาพร บุญน้อม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กหญิงแพรวา โอ่งเคลือบ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายโกญจนาท เดชบุรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สังข์ทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กหญิงกุลธิดา ชาญสุทธิกนก
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กหญิงณัฐชา เปรุนาวิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ธีรพงศ์วิกรัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กชายธนดล เผือกรักษา

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กชายธนาธิป ก๊วยประเสริฐ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กชายธีรภัทร สร้อยทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กหญิงสตรีรัตน์ สกุลเต็ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กหญิงสมฤดี ทับวังกลำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กชายสหรัฐ พลสันต์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๓๖

นางสาวสุกานดา แซ่ลิม

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ เปรมจิตร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กหญิงกันตพร วงศ์ษา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๓๙

นายณัฐพล พุ่มโกสม
๑๖/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๔๐
เด็กหญิงวรรณพร บัวรักษา

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กชายสิปปวิชญ์ ทับอุย

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กหญิงไพรินทร์ พูลสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กชายชินวัตร นุติพรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๔๔

นายทนงศักดิ

์

ลิมเฉย

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กชายธนภัทร ช่างเขียน
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๔๖

นายบัญญัติ บุญรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๔๗

นางสาวปนัดดา สารพัตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๔๘

นางสาวปยฉัตร์ เขียวพยับ
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๔๙

นางสาวพิชชาพร ลิมประดิษฐากร
๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๕๐
นางสาวพิณลดา จิตตอำไพ

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กชายวรากรณ์ ศรีเพ็ชร
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๕๒

นายวรุตม์ วรนิติเยาวภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๕๓

นางสาววิธิดา เหนียวองอาจ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๕๔

นายวีรพงษ์ ปภัทธรกูล
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กหญิงศุภนิดา กออุทัยเสถียร
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๕๖

นายสัญชัย ดวงแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กหญิงสุรีธร เล้ารักษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๕๘

นางสาวอัญชัญ บุญช่วย
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๕๙

นายภควัต เทพเทียน
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๖๐
นางสาวรตินันท์ บุญเกิด

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๖๑

นายวิชาญ ขอหาญกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๖๒

นางสาวสุกัญญา มงคลศิริกานต์
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๖๓

นายพงศกร ศรีเพ็ชร
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๖๔

นายสุเมธ เขียวอรุณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๖๕

นายเกรียงไกร สมศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กหญิงสุทธินัน สกุลณี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ ชุ่มมงคล
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กชายปญญา แก้วสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กชายรัชภูมิ โตเปยว
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๑๗๐
เด็กหญิงวสุนันท์ กอบุญญฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงอินทิรา กอธงทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กหญิงเปมิกา
เจียมประเสริฐศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ วิงวน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กชายฉัตริน จันทมิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กชายณัฐพล วัฒนสุนทร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กหญิงสุภาพร รักญาติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กหญิงพัชราภา แจ่มจรูญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กชายหลักทรัพย์ ดีประเสริฐ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กหญิงธาวินี ดอนจำลอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พันธ์กิตติกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กชายภาสกร เงินจีน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัตนราศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กชายหาญณรงค์ สวยนภานุสรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กชายณัชพล จันทร์มงคลชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กหญิงณัฐนิชา สุขบุญชูเทพ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กชายพรชัย มาเล็ก
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กหญิงลิตานนท์ นนทภักดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กหญิงปาลิตา แซ่ตัน

๊

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สุขสว่าง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๙๐
เด็กหญิงวรรณิษา ศิริมงคล

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กหญิงพรไพลิน ฮะบุญมี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กหญิงกนิษฐา ฮะติด

้

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กชายธีรพล ไทยภักดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กชายเบญจพล เนยทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๙๕

นายชูศักดิ

์

อภิพุทธิกุล
๑๕/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๙๖

นายเอกณัฎฐ์พล ตันผลเจริญสุข
๑๒/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

เมฆวิลัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กหญิงนวพรรษ ภักดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กหญิงสโรชา แก้วมณี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงณัฐรดา เตียทศนาถ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๐๑
เด็กหญิงทิพย์สุดา คุ้มเกรงรักษา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๐๒
เด็กหญิงธนาภา ศักดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ บำรุงผล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กหญิงพิมลรัตน์ โยธา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๒๐๕
เด็กหญิงวรรณวิสา อภินันทกุล

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๐๖
เด็กหญิงสวรินทร์ นิลอร่าม

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กชายสิรวัจน์ สุดสวาท

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๐๘
เด็กชายอรรถพล พุ่มวิลัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๐๙
เด็กหญิงเกตุแก้ว เปรมาสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๑๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ สอาดเอียม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กหญิงนริศรา นกทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กหญิงวัลลภา แซ่ซิม

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กหญิงชุติมา ปะเบิง
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กชายชยุต โจบู้
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กชายธวัชชัย ชืนจิตร

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กชายธีระชัย พวงใหญ่
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงอนุศรา เกิดแจ่ม
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๑๘

นางสาวชนิกาต์ สร้อยสาคร

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๑๙

นางสาวทอลูพ้อ แตเด้
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๒๐
นายอะเล่ จอแว

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๒๑

นางสาวตาหวาน กาลู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๒๒

นายลิติ คาเม
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๒๓

นายอนุพงษ์ กุหละ
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๒๔

นางธนวรรณ เชตุสุวรรณ ๒/๓/๒๕๐๒ โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กหญิงฐิติมา สุขพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จุ้ยสำพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กหญิงสุมาลี ทองผาวนาลัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กหญิงธาราวดี เกิดแจ่ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กชายธีรพงษ์ ชะรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๓๐
เด็กชายภานุพงศ์ อินทร์ประเสริฐ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กหญิงอรพิมล ไหมทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กชายนันทวุฒิ ครุฑนิม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กหญิงวิลาสินี แก้วช่างเขียน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ตันเจริญ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กหญิงพรชนก ฆ้องประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กหญิงพาณิภัค เดชกำจรสมบัติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กหญิงวิลาสินี อุดมสิน
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กหญิงอชิรญา กลีบเมฆ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กหญิงฐิติมา สงวนวงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๒๔๐
เด็กชายธนภัทร อิมศิริศักดิ

่ ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กหญิงภาสินี สินธุพิจารณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กหญิงวิยะดา บุญเกิด
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กชายศักดิชัย

์

พุกกานนท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงกชกร เรืองเปา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กหญิงดาริน อิวเหลียง

๊

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กชายปริญญา รุ่งเรือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงรุ่งนภา เทียงอุทัย

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กชายวินัย กระเหรียง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กหญิงกมลชนก อินทรีเนตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กหญิงธนัญภรณ์ บัวงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๕๑
เด็กหญิงวรรณลักษณ์

อินปอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กหญิงวรัญญา เรือนทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กชายปฏิพล ช่อสลิด
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงกัลยกร แสงแตง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กหญิงกุลธิดา คงกะพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กหญิงณัชชภรณ์ จันทร์แจ่มหล้า
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ายาง วัดท่ายาง  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กชายพัชรพล กิจธนอุดม
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ายาง วัดท่ายาง  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กหญิงรุ่งกานต์ จำรัสสถาพร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ายาง วัดท่ายาง  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๕๙
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ทองนุ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ายาง วัดท่ายาง  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๖๐
เด็กหญิงนิลณเรศ ปลีดอก

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กหญิงพิริษา สาละวัน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กหญิงภัณฑิรา เชือมชิต

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงอารียา รัตนพิทักษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กหญิงชาลิสา อิมคล้าย

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กหญิงฐิติวรดา ญาติดุสดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กชายณัฐวุฒ เมฆฉาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงตีดาเว่น มอญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กหญิงประภัสสร ผันสืบ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กหญิงปยะธิดา นัวตู้แก้ว

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงสมหญิง มอญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กหญิงสุทธิดา บุญรอด
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กชายเกียรติภูมิ โถทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กหญิงกษมา นกงาม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กชายชาญชัย ลิมติว

้ ้

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๑ / ๒๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กหญิงณิชารีย์ กลินสุคนธ์

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กชายธนชัย แฝงกอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กหญิงมนัญชยา ทองเหมือน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กหญิงรพีพรรณ ลิมติว

้ ้

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กหญิงศศิธร ต่วนศิริ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๘๐
เด็กชายศิริมงคล พุ่มแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ บุษราคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กหญิงอภิษฏา เสาวิชิต
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กหญิงอัจจิมา เทียมคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กหญิงจิตติมา ชาวนาห้วยตะโก
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสิทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงภานุมาศ ชัยสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กหญิงกรรณิกา ชูแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กชายกฤษดา ชมภูทวีป
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กชายปฐวีกานต์ เด่นนภากุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๙๐
เด็กชายศุภกฤต ปานประเสริฐ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กชายสมเกียรติ

์

จับจิต
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กชายอัษฎาวุฒิ อุ่นเมือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กชายเฉลิมราช ทันสิริมงคล
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงณัฐชา ยอดโพธิทอง

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กหญิงสรวีย์ ปรางทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กหญิงขวัญแก้ว สัสดีอ่วม
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กหญิงพิมพ์นภา พรศรีทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กหญิงสุพรรษา บุญเลิศ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กหญิงปยธิดา ศรีณรงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กหญิงวรัญญา ขำทวี

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๐๑
เด็กหญิงวราภรณ์ แสงเทียนประไพ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๐๒
เด็กชายอานนท์ กลันกลินหอม

่ ่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๐๓
เด็กหญิงอริสรา เทพนิมิตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๐๔
เด็กหญิงขวัญฤทัย ทิมวัฒน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กหญิงจีรวรรณ พ่วงเกิด

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๐๖
เด็กชายธนกานต์ อินทร์สร

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๐๗
เด็กหญิงนราธิป หิรัญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๐๘
เด็กหญิงศิลามาศ วอนอ้น

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กหญิงสุภาวดี ปล้องลาภ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๓๑๐
เด็กหญิงหทัยชนก มนแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กหญิงกฤตญา มอทิพย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กหญิงกานดา เหลาสา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กหญิงกานติมา เฉือยฉำ

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กชายกิตติพร อุบลวรรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กหญิงถลัชณันท์ ฤทธิเดช

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กหญิงพรรณวษา คำวัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กหญิงพรไพลิน ชินสกุลกานต์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กหญิงรุ่งนภา เพิมลาภ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กหญิงศิริพร โพธิสาร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กหญิงอทิตยา วงษ์สว่าง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กหญิงณัฐกฤตา เติมต่อ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กหญิงนำทิพย์ แสนแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กหญิงมะลิ มอญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กชายณัฏภูมิ เกตุกร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กหญิงจันทร์ปยะ พลอยชุม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กหญิงจิรภิญญา แซ่โซว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กชายจิราเจตน์ ศรีจรงค์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เมาะราศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กหญิงลินดา ไม่ปรากฎชือ

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๓๐
เด็กหญิงวาริน ไม่ปรากฎชือ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กหญิงสรันยา บรรดาศักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กหญิงอิฐฐิภรณ์ บรรดาศักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กชายอ้าวโทน ไม่มี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กหญิงชนะพร บุญเพ็ญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กชายณัฐ หงส์สา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๓๖

เด็กชายลภน บรรดาศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กชายลภัส บรรดาศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ไหมละออง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กหญิงรจนา อำพันทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

พลศรีราช
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กหญิงอัจฉรา กองอาษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ชมภู่
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลังกา วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กหญิงปราริตา ประสม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลังกา วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กหญิงสุพรรณี ปอมสิงห์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลังกา วัดห้วยยางโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ โพธิงาม

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลังกา วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กหญิงเบญจพร บุญเทียม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลังกา วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายธเนศ จันทบูรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลังกา วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงศลิษา ญาติดุสดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลังกา วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กชายอนันฐพงศ์ เติมศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลังกา วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๕๐
เด็กชายพลกมล สมโภชน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กชายจินตศักดิ

์

พู่ทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กชายพงศกร บุญรอด
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงระพีพรรณ คงอยู่
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กหญิงวรัญญา ไหมละออง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กชายกิติภูมิ กัณหาโยธี
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กหญิงญาณิศา แย้มเกษร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กหญิงจิตติญา จันทร์หอม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กหญิงดวงนภา ไหมละออง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กหญิงกมลชนก บรรดาศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๖๐
เด็กหญิงกฤติญาณี บุญกอปร

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กหญิงฐิติพร แย้มศิริ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กชายณัฏฐพล จันทร์พูล
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กชายนฤกร โพธิทอง

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เทียงตรง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กหญิงอติกานต์ น้อยภู่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กหญิงอรไพลิน ลิบลับ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กหญิงอัญชลิกา พิมพา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

หมันกิจ

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กหญิงเนตรเดือน ไม่ปรากฏ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๗๐
เด็กชายแอ๊ด

ไม่ทราบนามสกุล ๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กหญิงญาณิศา สดิษฐรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงดารา
ไม่ทราบนามสกุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงปริญญา ชัชวาลย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กหญิงพัชรี ศรีหงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๗๕
เด็กหญิงเพชราภรณ์ อุทัยทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กหญิงโอ๋
ไม่ทราบนามสกุล

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์ศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กชายญาณภัทร์ เปยมญาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กหญิงบุณยาพร อรรควงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๔ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๓๘๐
เด็กชายศรายุทธ มหาวงค์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายศราวุธ มหาวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงชลดา นาคเสน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ อิมใจ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กชายธนธร เจริญกลิน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กชายธนธรณ์ สวัสดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กหญิงธันย์ชนก ผัดนวน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กหญิงปภัสสร เกตุแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงศศิวิมล หมันสาร

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กหญิงศิรประภา บุญทศ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กหญิงเอิน ไซรลบ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ หมันสาร

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กหญิงนำ้ฝน แย้มเกษร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงอารยา อ่องลออ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กหญิงชนาภา พงศ์ชูชืน

่

๒๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กหญิงอาเหมย - ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กหญิงชนิดาภา พืนหินลาด

้

๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กหญิงชุติมา สินประเสริฐ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กหญิงนวภัทร วังหลัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กหญิงพฤรัชญา วารีนิพนธ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงพันธิกา สวัสดินที

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๐๑
เด็กหญิงอภิสรา สัญจร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กหญิงกัลยกร แซ่ย่าง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๐๓
เด็กหญิงกิงเพชร

่

กมลชิต
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๐๔
เด็กหญิงจันทิมา แสนปากดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๐๕
เด็กหญิงทิฆัมพร คำชมพู

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กหญิงธัญญเรศ เหลืองอร่าม

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๐๗
เด็กหญิงธัญนัช บัวหอม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๐๘
เด็กหญิงนันทิดา สุขสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๐๙
นางสาวปวันรัตน์ สระพุ่ม

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กหญิงพรชนก แจ่มอรุณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๑๑
เด็กหญิงวรรธนภรณ์ ชนะคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กหญิงศิริพรรณ ปราบพยัคฆ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กหญิงสร้อยสุดา เสมอ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กหญิงสุนิสา เบเชกู่
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๕ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๔๑๕
เด็กหญิงอัญธิกาญจน์

ปนทองพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กหญิงเกวริน เนเต็ก
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงปน ทองดำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงภรทิพย์ ศรีโพธิช้าง

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กหญิงวรรณธิดา สุดสวาท
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๒๐
เด็กหญิงวิญาดา พูลเกษม

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงสุชานาถ สุขเกษม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงกนกพร บุญช่วย
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กหญิงกรองกนก บุญช่วย
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เยียมหาญ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงกัญญานี วนาเจริญทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรหมมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญธรรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กหญิงจีระพัด จิรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กหญิงจีราพร เจริญสวัสดิพันธ์

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ กลกรรมการ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กหญิงฐัสมนต์ สถิตย์กุลชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงธนพร อุ่นมัน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กหญิงธัญญาดา เดชวัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กหญิงนวลพรรณ งามจำรัส
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กหญิงนิชาภัทธ โพธิเงิน

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กหญิงนุษบา ธวัชชัยพันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กหญิงน่อชอมึ ทะเลแสนสวย
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๓๘
เด็กหญิงน่อเกล่อพอ วงศ์เสถียรไทย

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กหญิงปณัฐธิดา สืบธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๔๐
เด็กหญิงปรางมณี เอ้วะเม

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กหญิงปวีณ์นุช รังษีพนาไพร
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กหญิงปาจรีย์ รอดเล็น
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กหญิงฝน โกศลการกิจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กหญิงพนิดา ภารกิจรุ่งเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กหญิงพรทิพย์ วังประเทือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กหญิงฟา สีนำเงิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กหญิงมึดา เดชสุจิต
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กหญิงรวีวัลย์ พรหมมี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กหญิงวทัญญา บานชัยภูมิ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๔๕๐
เด็กหญิงวนิดา เชอมือ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กหญิงวรธิดา อร่ามพยอม
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กหญิงวรากร ลันวารี

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กหญิงวิมลณัฐ แสนปากดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กหญิงศรีพร ลำเลิศพนารักษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กหญิงศิริพร ณรงค์ศักดิถาวร

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กหญิงสิริวิมล เพิมสิน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กหญิงสุกัลยา ศักดิอนุสนธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กหญิงอาทิตยา นลินสกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กหญิงอารียา ประชุมอาจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กหญิงเสาร์ศนี กิตติคุณก้องไพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงใบเงิน เปรมปรีสมปอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กหญิงกุลิสรา ปยะโชติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงจันทร์รัตน์ โพธิเงิน

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๖๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญอยู่

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงทิพานัน เมียวจอง

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กหญิงนันทิตา ตันจินดา ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๖๗

นางสาวปณิศรา คชประภา
๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงยษิตา มณีเนตร
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กหญิงวรรนิษา โลสันตา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๗๐
เด็กหญิงสุกัญญา สุวรรณโชติ

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๗๑

นางสาวอรวีร์ เอนกกมล
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กหญิงเกษมณี โสอุบล
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กหญิงเตชินี ศิริโสม
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กหญิงเบญจพร สมจิตร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กหญิงกันต์ฤทัย แก้วกำเนิด
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กหญิงชลธิชา เสนาะดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๗๗

นางสาวนทีกานต์ ศรีลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๗๘

นางสาวลภัสรดา ถนอมศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๗๙

นางสาวศรารัญ ใกล้สุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กหญิงอรกัญญา อิกุชิ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๘๑

นางสาวจันทร์สุรีย์ ชัยสลาตัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๘๒

นางสาวดารารัตน์ กราดกลิน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๘๓

นางสาวธัญลักษณ์ จินดาวงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๘๔

นางสาวพรทิพย์ สุขถนอม
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๔๘๕

นางสาวมยุรินทร์ ปาละจา
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๘๖

นางสาววารุณี มาเยอะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๘๗

นางสาวสมใจ จะปะแน๋
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๘๘

นางสาวอัญชลี ไทรสังขดำรงพร
๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๘๙

นายกฤษฎา มณฑาทิพย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๙๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ยอดสมใจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กหญิงจันทกานต์ พูลเมือง
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๙๒

นางสาวจันทร์จิรา เปรมสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๙๓

นางสาวจุฑามาศ เส็งสมุทร
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๙๔

นางสาวจุฑารัตน์ ใจแสน
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงณฐินี เนาว์สถาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงณัฐชลิกา จันทร์แย้ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๙๗

นางสาวณัฐธิชา ผลศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๙๘

นางสาวนนทิวา บรรดาศักดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๔๙๙

นางสาวนพรัตน์ นาคสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๐๐
นายนรากร ชุมสันติกุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๐๑
นางสาวปนัดดา บุญยาพงษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๐๒
นางสาวปภัสรา บุญเปรือง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๐๓
นางสาวปยวรรณ เทศเดช

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๐๔
นายพณศิลป ศรีสมญา

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๐๕
นายภูมิ สำรวมจิตร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๐๖
นางสาวรัตนาพร นิลประภา

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๐๗
นางสาววรรักษณ์ โพธิทอง

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๐๘
เด็กหญิงวิภาดา สันต์หน่าย

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๐๙
นายสหภาพ โสภา

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๑๐
นายสหรัฐ โสภา

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๑๑

นางสาวสะพีมะ ไม่ทราบ
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กหญิงสิราพร น่วมทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๑๓

นางสาวสุภรักษณ์ โพธิทอง

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๑๔

นายสุรเชษฐ์ บุญช่วย
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๑๕

นางสาวอภิชญา วอนยิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงทองอร่าม
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๑๗

นางสาวอารียา บุญประเสริฐ
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กหญิงเสาวณีย์ ศรียางคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๑๙

นายไกรวิชญ์ แก้วตาทิพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๕๒๐
นายกิตติกร เติมทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๒๑

นางสาวจารุกร พงษ์รอด
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๒๒

นางสาวจิตราภา วรวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๒๓

นางสาวชลิตา แสนอุบล
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๒๔

นางสาวปนัดดา คำวงษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๒๕

นางสาวสุนิสา พุ่มแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กชายธีรพัฒน์ เมืองสมัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กชายชัยวัฒน์ เหมาะโสม
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กหญิงดวงกมล หงษ์สนิท
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กชายภัทรทร ดอกแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กชายณัฐพล ตันสกุล

๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กชายพัชรพล สีผ่องใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กชายชัยชนะ ฟงสำเนียง ๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กชายทศกร พยัคฆันตร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ บุญเลิศ
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กหญิงเดือน ชวนป
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงศุภรัตติยา ผึงผาย

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงวิรกมล ลำภา
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงอรทัย ศรีแก้ว ๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กหญิงพรรัตนา ฟงสำเนียง
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๔๐
เด็กชายผาภู ถำโคนทอง

๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กชายพุทธิพงศ์
โชคสะสมประเสริฐ ๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ดอกแก้ว
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กชายอภิวิชญ์ นุ่มปราณี
๑๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๔๔

นายนันทวัฒน์ ประเสริฐกุล
๑๐/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายจักรินทร์ แสนพลเมือง ๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กชายเอกลักษณ์ นุชนารถ
๒๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๔๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มันคง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กชายจิรายุทธ บุตรอุบล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายวงศธร มะลิดอกไม้ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กชายธนภัทร ด้วงสกุล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กชายพัฒนพงศ์ ตาสว่าง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กชายพิเชษชัย อู่ตะเภา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กชายวุฒิชัย ประทุม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กชายศุภเสกข์ แสงอยู่ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กหญิงจิรภัทร์ ทับจีบ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กหญิงชุติมา บุญมา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ หลอดทองแดง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กหญิงกรพินธุ์ โพธิเงิน

์

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กชายรัชพล หลอดทองแดง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๖๐
เด็กชายจิรายุ บุญเจริญ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กชายชลธิกร แก้วเพ็ชร ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กชายธนพันธ์ แก้วเพชร ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กชายธันวา จิตต์ดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กชายนิพิฐพนธ์ แก้วเขียว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กชายรัชชานนท์ แก้วประสม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กชายพฤฒิพงศ์ ณ เชียงใหม่ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายธีรเดช หลอดทองแดง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กหญิงนิพาดา เครือหอม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กหญิงจุฑามาศ หลอดทองแดง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๗๐
เด็กหญิงชยาภรณ์ แสงชุ่ม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิเงิน

์

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงพรลดา อร่ามวงศ์ไพศาล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงมลิวัลย์ เอียมนาขาว

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กหญิงเรวดี ตาสว่าง ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กหญิงปริยาภัทร ฤทธิเดช

์

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงวรนุช นามทอง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กหญิงธนัชพร หงษ์ศรี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กหญิงญาณี หมอนทอง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงพรรัมภา บุญมา ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๘๐
เด็กหญิงศริณยา พม่า

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กชายวิชิต สร้อยสังวาลย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กหญิงสุธาพร ออมละมัง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กชายสายฟา สุขเสาร์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กชายภคบดินทร์ นวมนิม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายภากร สว่างอารมณ์
๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กชายราชศักดิ

์

เกตุแก้ว ๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กหญิงปยาอร บุญมา
๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กหญิงฟาใส แม่นแท้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กหญิงจิตรทิวา พรหมสุรินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๕๙๐
เด็กหญิงเวทิตา อินเสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงตังใจ

้

ชีวังกูร
๒๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงสุนัทดา นกงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กชายอัครวินท์ จิติโสภณ
๒๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายพิว พม่า
๒๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กชายจักรพรรณ จันทร์สุข
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงญาณภัทร รักษาเขตต์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กชายธนธรณ์ ขาวสงวน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กหญิงธนพร เถาเครือมาศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กหญิงธาราภรณ์ สุพัฒน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กชายนรบดี นาคโสม

๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๐๑
เด็กหญิงฟาใส อุทกธาร

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๐๒
เด็กชายภัทรพล ราชสิงโห

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๐๓
เด็กชายภูมินันท์ ญาติดุษดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๐๔
เด็กหญิงรตนพร เลิศไชยภัณฑ์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๐๕
เด็กชายศิลาเทพ หยวกแย้ม

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงอัญธิญา องอาจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๐๗
เด็กชายอิทธิพัทธ์ บุญถนอม

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทนนานนท์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๐๙
เด็กชายกรพิสิฐ อิมโอษฐ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๑๐
เด็กชายก้องกิดากร วรรณทวี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กชายฉัตรชัย ยิงยงค์

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กชายชนะชัย เชิดชู
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กหญิงณัฐกมล รอดมาก
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กหญิงธิดาพร สว่างเมฆ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กหญิงนวรัตน์ ฤทธิลำเลิศ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กชายปรีชา กลินฟุง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กชายมนัญชัย คินิมาน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กชายวรัตถ์ สีดำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กชายวรุตม์ สีดำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กชายสมชาย จันทร์ทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กชายเมธัส ดวงเนตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่ลิม

้

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กชายภูเบศ มานุตรัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กชายวรัชญ์ สวัสดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ วิมลมรรคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๑ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กหญิงณัฐวดี สวัสดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กหญิงปนัดดา จินดาเรืองรอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงวรนิษฐา คงรุ่มรวย
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๒๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ วังอินทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กหญิงนิภาพร เดชเกิด
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๓๐
เด็กหญิงลลิตา ศรีสุข ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กหญิงปย์วรา เนือนุ่ม

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กชายกิตติพงษ์ สมประสงค์
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กชายสมบูรณ์ ชูรอด ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กชายฝน พม่า ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กหญิงสิริวรรณ แก้วทอง
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กหญิงแสงดาว เรือนใหม่
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองศลี
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กชายณัฐดนัย รัตนบำรุง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กชายณัฐภูมิ สาระวดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๔๐
เด็กชายธัชทร อำพันแล่ง ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงสิริญญา จอมเกตุ
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กหญิงภัครดา จอมเผือก ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๔๓

เด็กชายกันตพัฒน์ ชัยโชค
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กหญิงนิรัชพร ไชยโชค
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๔๕

เด็กหญิงชนาพร นิลจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาถ่าน
วัดเขาถ่านธรรมเสนานี

 

รบ ๒๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กชายปติมา บุญแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาถ่าน
วัดเขาถ่านธรรมเสนานี

 

รบ ๒๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กหญิงศิรินญา ปานเนียม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาถ่าน
วัดเขาถ่านธรรมเสนานี

 

รบ ๒๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กหญิงเจนจิรา คุณฮวย
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาถ่าน
วัดเขาถ่านธรรมเสนานี

 

รบ ๒๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กหญิงจีรณา ฤทธิเดช

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาถ่าน
วัดเขาถ่านธรรมเสนานี

 

รบ ๒๔๕๙/๕๖๕๐
เด็กหญิงวิราวรรณ ตินานพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถ่าน
วัดเขาถ่านธรรมเสนานี

 

รบ ๒๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กชายพีรภัทร ศรีเมฆ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาถ่าน
วัดเขาถ่านธรรมเสนานี

 

รบ ๒๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กหญิงธารทิพย์ เมืองเล็ก

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดสนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงภัครมัย ชาติไทย
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดสนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงวรกานต์ สว่างพืน

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดสนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ แก้วคำ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดสนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กชายเดโชชัย พุฒติ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดสนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กหญิงมณีรินทร์ กาญจนสอาด
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดสนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงมณีวรรณ รุ่งจำรัส
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดสนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กหญิงชาริสา ศรีสมบูรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดสนามสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๖๖๐
เด็กชายนรภัทร ชัยมงคล

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดสนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงนิภาพร สังข์วงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดสนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ มันศรีจันทร์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดสนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาติไทย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ แช่มพุก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กชายกฤษณะ สายอร่าม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กชายกฤษนัย เฮียะเซ้ง

๊

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงกันทิยา ตรีแดงน้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงกาญจนา นิยมรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กหญิงจันทกานต์ อินนาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ เสาะแสวง

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กหญิงชนิกานต์ สรรเสริญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กชายชินดนัย สระศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กหญิงชุลีพร วันแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กหญิงฐัฑตวรรณ แนวถาวร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ประทีป
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กหญิงธันยนันท์ ทองมาก
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กหญิงธาฤดี ธิบดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กชายนครินทร์ มากนุช
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กหญิงนิชาภัทร โคมขาว
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๘๐
เด็กหญิงปณฑิตา พันธ์ฟก

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สว่างพืน

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา ฉะชินทร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กหญิงวรัมพร รักษาดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กหญิงวิภาพร แจ่มจำรัส
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นิมน่วม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กหญิงสุมาลา บุญเพ็ญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กหญิงอารีญา คงเพชร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการาม วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ประยูรสุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กชายกฤษณะ เฒ่าชา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๙๐
เด็กชายจิรัตน์ มากเมือง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กหญิงชลธิชา เขียวหอม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กชายชินาธิป สว่างพืน

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กหญิงณัฐทิชา ชัยสุข
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กหญิงณัฐพร เทียงตรง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กชายธนาธร เจริญพจน์มณี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๙๗

เด็กหญิงธีรดา แสงอยู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๙๘

เด็กชายปวเรศ ช้างเพชร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๖๙๙
เด็กหญิงปานประดับ ชืนฤดี

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กหญิงพรกมล แก้วตาทิพย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๐๑
เด็กชายพัชรพงศ์ ชานาง

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๐๒
เด็กหญิงมนรดา มัคผล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๐๓
เด็กชายยอดเยียม

่

วันแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๐๔
เด็กหญิงรมตี ไม่ปรากฎชือ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๐๕
เด็กชายวชิรวิทย์ ทองมาก

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๐๖
เด็กชายวรกฤต สารสุวรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๐๗
เด็กหญิงวริศรา ชัชวาลย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๐๘
เด็กชายวิรุฬห์ หอมบุบผา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๐๙
เด็กชายศุภชัย ใจประจง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๑๐
เด็กชายสิทธิพร วาทีกรุณา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๑๑

เด็กหญิงสุจิตตา นุ่มเนียม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กชายสุพัฒน์ชัย บัวขาว
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กหญิงอรวรรณ เจริญวงษา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กหญิงเกร็ดแก้ว อ้อมแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กชายชัยพฤกษ์ ปานจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงนภัสสร สว่างพืน

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กชายพิเชษฐ์ พุ่มพวง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กหญิงรสริน ทองกะไล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๒๐
เด็กหญิงลลิตา บุญนก

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กชายวรวุฒิ ภู่เกิดใส
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กหญิงศุภิสรา เอียงสวาท

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๒๓

นายพหลพล หอมบุบผา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๒๔

นางสาวบุษรา เต็มทวี
๒๓/๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๒๕

นางสาวณัชชานิษฐ์ เกิดเดชา ๒/๙/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๒๖

เด็กชายชานนท์ เปรมปรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๒๗

เด็กชายศรีไพร จุลคีรี
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๒๘

เด็กชายวิวัฒน์ สว่างพืน

้

๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๒๙

เด็กชายวิชชากร ทองศีล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๔ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๗๓๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ธรรมคุณ
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๓๑

เด็กชายกิตติภูมิ โสภา
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๓๒

เด็กชายปยทัศน์ ยอดมี
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๓๓

เด็กชายพงษ์ชนะ พูลเกิ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๓๔

เด็กชายวรายุส ชัยมงคล
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ เสือเฒ่า
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๓๖

เด็กชายหัฏฐกร คำจันทึก
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๓๗

เด็กชายรัตภูมิ สายอร่าม
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๓๘

เด็กชายจิรายุ เกตุกร
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๓๙

เด็กชายฉัตรธงชัย บัวทอง
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๔๐
เด็กชายรัฐภูมิ พลขันธ์ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๔๑

เด็กชายสมมกาณฒ์ แก้วสม ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กชายอิศรพงศ์ ขุนไชย
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๔๓

เด็กชายปุณสิน ปงตา ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กชายศิวกร ชัยมงคล ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กชายอนุชา ขำจา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กชายศักรินทร์ สระทองหน
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กชายศุภฤกษ์ เล็กสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กชายธนวินท์ ใจมุ่ง
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กชายธนัท เสือเฒ่า
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๕๐
เด็กชายมงคล เสือเฒ่า

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๕๑

เด็กชายอดิศร เศรษฐี
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กหญิงกนกอร นิยมพลอย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กหญิงปทิตตา จุลคีรี
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๕๔

เด็กหญิงภัทรวดี รอบจังหวัด
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงวาสนา เอียมละออ

่

๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๕๖

เด็กหญิงวาสนา ชานาง
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๕๗

เด็กหญิงนรมณ ดวงปนคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๕๘

เด็กหญิงสิริยากร จันทร์หลิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๕๙

เด็กหญิงพรนัชชา รอดดารา
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๖๐
เด็กหญิงอัญญณิชา ฤทธิเดช

์

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กหญิงกมลชนก แก้วคำ ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๖๒

เด็กหญิงจินต์จุฑา พรมฟา ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กหญิงสุภชา ทองแดง ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กหญิงนราพร ประทุม ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๕ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๗๖๕

เด็กหญิงไอรดา เศรษฐี
๑๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๕๙/๕๗๖๖

เด็กชายธนพล ดวงจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๖๗

เด็กชายอิศรา เกตุแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๖๘

เด็กชายอมรชัย เนียมสกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๖๙

เด็กชายนพเก้า คงคาดิษฐ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๗๐
เด็กหญิงสุชาวดี ชัยมงคล

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๗๑

เด็กชายประวิตร ม่วงมี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๗๒

เด็กชายอภิชา อยู่แช่ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กชายอนุรักษ์ ขาวอร่าม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์ทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๗๕

เด็กชายสรสิช ขาวอร่าม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๗๖

เด็กหญิงภัทริดา นาคา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๗๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วงศ์นาค
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๗๘

เด็กหญิงพรธิดา งามเขว้า
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๗๙

เด็กหญิงสิริลักษณ์ หมืนชำนาญ

่

๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๘๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ เอียมกิจ

่

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กชายศิลา สุรวิทย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กหญิงปยะธิดา จันทร์คติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๘๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เนืองแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กชายปทากร จรรยาธรรม ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กชายภาณุพงศ์ อุ่นอ้วน
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๘๖

เด็กชายวุฒิชัย รุ่งแจ้ง ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กชายวรายุทธ ชุ่มจันทร์
๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ธนมาก
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กชายวายุ ทองเสือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๙๐
เด็กชายธนกร ม่วงงาม

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๙๑

เด็กชายธนพงศ์ ทับทิมพราย
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กชายเจษฎา แก้วคำ
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กชายรัชภูมิ จิตต์ดี ๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๙๔

เด็กชายคณิน นิยมดุษดี
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กชายวรเดช ตกเอียร์
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กหญิงสุพิชชา อู่ตะเภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๙๗

เด็กหญิงขวัญหทัย นิลพันธุ์
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๙๘

เด็กหญิงสภาวินี เจียมอยู่
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กหญิงดาว - ๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กหญิงรุ่งนภา อินทร์เปยม ๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๐๑
เด็กหญิงตมิสา ขาวสอาด

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๐๒
เด็กหญิงพัชราภา เกษรนวล

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๐๓
เด็กหญิงภัทรวดี พันธ์พวก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๐๔
เด็กหญิงอรพลิน มานพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๐๕
เด็กหญิงสายธาร บัวแย้ม

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๐๖
เด็กหญิงพฤกษา พงษ์พิณ

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๐๗
เด็กหญิงทัศอร เปลียนศรี

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุคาย วัดทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๐๘
เด็กชายกฤษฎา ธนมาก

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุคาย วัดทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๐๙
เด็กชายกฤษฎา แก้วคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุคาย วัดทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๑๐
เด็กชายธนภัทร ขุนนุช

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุคาย วัดทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กชายธีรภัทร บุญมา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุคาย วัดทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กหญิงพยุงรัตน์ สีประเสริฐ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุคาย วัดทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กชายภูผา เหียมหาญ

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุคาย วัดทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กหญิงณัฐชยา พรหมเชือ

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายธนากร คำพริง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กหญิงนภัสสร รวมญาติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กหญิงนฤมล คุซิตา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ ผิวนวล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กหญิงพรนภา ทาชาด
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๒๐
เด็กชายภูริวัฒน์ พระแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๒๑

เด็กหญิงรัตนาวลี จันทร์ทองอ่อน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๒๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

กองแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กชายอำนาจ จันทร์เขียว
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๒๔

เด็กชายเจษฎา นาคะวิโรจน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๒๕

เด็กหญิงเจสินี ภูมิเพ็ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๒๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำเปล่ง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๒๗

เด็กชายจักรภัทร ดาวเรือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๒๘

เด็กชายจิรเมธ เสียงเพราะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๒๙
เด็กหญิงฉัตรทาริกา ทำสะอาด

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๓๐
เด็กหญิงชมศุภา จันทร์ทองอ่อน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๓๑

เด็กชายนพดล กองจำปา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๓๒

เด็กชายมฤคราช จันทร์ชูกลิน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๓๓

เด็กชายศักดิชัย

์

อำนวลใจ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๓๔

เด็กหญิงอินทิรา กงวุธ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดสันติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๘๓๕

เด็กหญิงบุษณีย์ จงดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กหญิงพัชริดา แซ่หมู่
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๓๗

เด็กหญิงเนวิตา จงดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๓๘

เด็กหญิงกชกร ชานัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๓๙

เด็กหญิงจินตนา ชินเวช
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๔๐
เด็กชายนิธิทัศน์ จันทร์อำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๔๑

เด็กหญิงพิชญาภา ขุนศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๔๒

เด็กหญิงปฏิมา แพร่อำภา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๔๓

เด็กหญิงกชกร บุตรนำเพชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๔๔

เด็กหญิงกัณฐิกา บุญเกลียง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๔๕

เด็กหญิงณิชา ฟกเขียว
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๔๖

เด็กชายดำรงค์จิตร ปานลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๔๗

เด็กชายธนรัตน์ วงพล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๔๘

เด็กหญิงนริญญา ครองรูป
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๔๙

เด็กหญิงปนัดดา เส็งสาย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๕๐
เด็กหญิงปาลินี นวนนาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๕๑

เด็กชายภัทรพล
รุ่งประทีปไพบูลย์ ๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๕๒

เด็กหญิงมุขจรินทร์ ฉายถวิล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๕๓

เด็กหญิงวรรณพร ท้าวทัญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๕๔

เด็กหญิงศุภวรรณ เนโส
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๕๕

เด็กหญิงโสรยา กาลเมฆ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กหญิงนิรมล จันทร์วงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๕๗

เด็กชายยศกร
สุรวัฒนาประเสริฐ ๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๕๘

เด็กชายวัศพล ยศบุญถึง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กชายฉัตรชัย มาศวิฑูร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุแค ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๖๐
เด็กชายทวีชัย แสงจันทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุแค ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กหญิงนำฝน คร้ามวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุแค ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กชายพงศกร สมวงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุแค ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๖๓

เด็กหญิงเมทินี ไชยถา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุแค ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กหญิงวรรณวิสา หวันอิ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุแค ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กชายศุภวิชญ์ อินศวร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุแค ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กหญิงอรทัย ขันแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุแค ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๖๗
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์ โตนตะหอม

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๖๘

เด็กหญิงเนตรณภา วงค์คำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กชายปยังกูร ยลเบญจพล
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศพอ.สวนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๘๗๐
เด็กหญิงรังสิมา โพธิ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๗๑

เด็กหญิงวีรญา กวางคีรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กหญิงสุกัลยา บุญมีมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กหญิงอรอุมา เณรจาที
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กหญิงปภาวรินท์ เจริญสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขนาก ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๗๕

เด็กหญิงพรนภัส โชติช่วง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขนาก ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กหญิงวิภาดา ทองมาก
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขนาก ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กหญิงอริสา แก้วมนี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขนาก ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กหญิงฐาปณี พลขีรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๗๙

เด็กหญิงนิตยา โยธารินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๘๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ แก่อก

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กชายปยะณัฐ เสียงเพราะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กหญิงปยะมาศ อุปภิเทศ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๘๓
เด็กหญิงพรรณบุปผา วัชรินทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๘๔

เด็กหญิงสุชาวดี จันมูล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กหญิงอนุรักษ์ แก้วมูล
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กหญิงสมิตานัน สร้อยสาคร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กชายทักษิณ ลูกอินทร์ทับทิม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กหญิงทิฆัมพร แต่งแดน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ชำนิยา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ หนูอินทร์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กหญิงกัจมาภรณ์ บรรจบป
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กหญิงกัลยพร ลมพิมาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๙๓

เด็กหญิงชลธิชา หงษ์สัมฤทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กหญิงชุตินันท์ เชือสมุทร

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กชายดรงค์ พุฒซ้อน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กชายเทพรัตน์ แว่นแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๙๗

เด็กชายธีรากร พวงทรัพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กชายนนทภูมิ แสงโสม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๘๙๙

เด็กหญิงบุษกร ชะนะยุทธ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กหญิงปภาดา ฮวดหนองโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๐๑
เด็กชายปรเมศร์ วงศ์สุวรรณ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก น้อยนิตย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๐๓ เด็กหญิงเพ็ญณาลักษณ์
ตู้จินดา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๐๔
เด็กชายภาณุพัฒน์ ปนเกตุ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๙๐๕
เด็กชายสรชัช เทพสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๐๖
เด็กชายสรยุทธ อินทร์เกตุ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสมคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วพฤกษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัฎใหญ่ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๐๙
เด็กหญิงฝนแก้ว ทำแท้

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัฎใหญ่ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๑๐
เด็กหญิงวรรณลดา กลมเกลียง

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัฎใหญ่ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๑๑
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร ชันเล็ก

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กหญิงวธิตา ทองคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๑๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เสมออิม

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๑๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ หลอดบุตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ปราบพาลา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

โฉมนก
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๑๗

เด็กหญิงนราภรณ์ โชคพุก
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กหญิงบุษยามาศ สิริรณชัญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๑๙

เด็กชายปฏิวัติ สุขสีดา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๒๐
เด็กหญิงปญจรัตน์ เอียมชืน

่ ่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กชายพรกรัณย์ หมอทรัพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กหญิงพัชรี สีบุญเรือง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย หมืนสังข์

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๒๔

เด็กชายรพีภัทร บุญฤทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๒๕

เด็กหญิงศิริขวัญ แก้วมุกดา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๒๖

เด็กชายศุภวิชญ์ ดวงชืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๒๗

เด็กชายสิงหา จุลคีรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๒๘

เด็กหญิงสุพรรณา นาคเส็ง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๒๙

เด็กชายสุวพัชร คำเอียม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๓๐
เด็กหญิงแสนดี ปลูกบุญทรง

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๓๑

เด็กหญิงอารียา ปญญาปรุ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๓๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ โฉมนก
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๓๓

เด็กหญิงเอมอร -
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๓๔

เด็กหญิงไอลดา เสนาธรรม
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๓๕

เด็กหญิงณัฐรินทร์ พวงทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๓๖

เด็กชายเดชณรงค์ ครองรูป
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๓๗
เด็กหญิงทองธารทิพย์

สระทองเทียน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๓๘

เด็กหญิงปนัดดา ชนะสงคราม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๓๙

เด็กชายปรมี บัวบุญเลิศ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย ศพอ.สวนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๙๔๐
เด็กชายภากร จิตร์งามขำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ครองรูป
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กหญิงปนัดดา โซ่เมืองแซะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๔๓

เด็กหญิงพนิดา อ่อนประไพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กหญิงพาณิภัค หลิมบุญงาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กหญิงแพรวดาว เติมอารมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กชายรพีภัทร จันทรชิด
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กชายศุภกร พัฒนาวาท

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กชายพีรพล เติมอารมย์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๔๙

เด็กหญิงรัตนากร เติมอารมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๕๐
เด็กหญิงวรกานต์ สุขเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๕๑

เด็กหญิงวาสินี เจริญวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๕๒

นางสาวชยุตรา ตระการชัยฤกษ์
๑๙/๐๖/๒๕๒๑

ศพอ.สวนแก้ว ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๕๓

เด็กหญิงจันทิมา ฤทธิจันทร์

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กหญิงชลิดา บวรวุฒิพงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๕๕
เด็กหญิงธนพรพรรณ เนียมพุ่มพวง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๕๖

เด็กหญิงปลายฝน เจตดุ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๕๗

เด็กหญิงพรนภา ลอยแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๕๘

เด็กหญิงภัศรา สงกรานเสงียม

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๕๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลอยแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๖๐
เด็กหญิงสาวิตรี ปานสุวรรณ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๖๑

เด็กหญิงสิริวิภา ทับยาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๖๒

เด็กหญิงณัฐริกา เย็นใจ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ชินเวช
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๖๔

เด็กหญิงธนภรณ์ สกุลกิตติมากร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กชายธรรนธรณ์ เนียมเตียง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กชายนครินทร์ พึงสามัคคี

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กหญิงเบญจพร บุญก่อสร้าง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กหญิงปรารถนา ทองชมภูนุช
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กหญิงปานเลขา อรุณศรีประดิษฐ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๗๐
เด็กหญิงพัชรมัย แก่นสี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ แก้วงาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กหญิงเพียงขวัญ จันทร์อำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กหญิงวนิดา ชาวนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา นุชแทน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๑ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กหญิงสุรัชดา วรเลข
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กชายอลงกรณ์ หลวงโภคา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กหญิงกมลชนก บุญนพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ เปยเขียว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กหญิงกิตติยา นาคจันท์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๘๐
เด็กชายธนพล จรูญเรือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๘๑

เด็กชายธีรชัย นาคขำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กหญิงนิชชานันท์ สบู่ม่วง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กชายปฏิญาณ เฮงชัยโย
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กหญิงปริยะภัทร ทุโดด
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กหญิงปาริฉัตร โพธิธรรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กหญิงพรชนก ฉายแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กหญิงพรชนก ปานสัมฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๘๘

เด็กชายพีรทัศน์ พุกภูษา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กชายพีรพัฒน์ รูปสูง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๙๐
เด็กชายพีระพล โขงวงศ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กหญิงภานรินทร์ ม่วงใหม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๙๒

เด็กชายวีรภาพ คำปอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๙๓

เด็กชายศุภกิจ ศิริกอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กหญิงสาวิตรี กลันทิพย์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงสุรีพร วรไธสง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๙๖

เด็กชายธีรภัทร โตเทียน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใยบัว ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๙๗

เด็กชายปยุต คำอุ่น
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใยบัว ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๙๘

เด็กหญิงสุพิชชา สรงจินดา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใยบัว ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๕๙๙๙

เด็กหญิงภณิดา เกตุหลำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กหญิงไตรามู (พม่า)

๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กหญิงพัชรา อ่อนเจริญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กชายสิริชัย แก้วนพ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กชายสิริโชค ศรนรินทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กหญิงอชิรญาณ์ พ่วงปาน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๐๕
เด็กหญิงอรรณดา ขลิบเพ็ง

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงศิริไพ อุ่นเรือน

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา
ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กหญิงสุวารี อาชนะเวช

๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา
ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กชายพัฒน์ธารา จีนตุ้ม

๒๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กหญิงกรกมล สุวรรณหงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กหญิงกฤติยา คล้ายชุน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๑๑
เด็กชายกฤษฎา สุวรรณศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๑๒
เด็กหญิงกัญญาภัค ชาวนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๑๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วเงิน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๑๔
เด็กหญิงกาติมา เต่งจงดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๑๕
เด็กชายกิตติธัช พงศ์ทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๑๖
เด็กชายกิตตินันท์ วราศิลป

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๑๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นรินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๑๘
เด็กชายกิติพงษ์ สีห์จักร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๑๙
เด็กหญิงกีรติกา ฟกเขียว

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กชายคเชน บุรีงาม

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๒๑
เด็กหญิงจรุวรรณ แก้วรัก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๒๒
เด็กชายจักรพรรดิ

์

พยัพตรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๒๓
เด็กชายจักรินทร์ ผิวคราม

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๒๔
เด็กชายจิตรกร ใจชืน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๒๕
เด็กชายจิรพัส อาศน์สุวรรณ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๒๖
เด็กชายจิรภัทร กาญจนการไกร

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๒๗
เด็กหญิงจิรภิญญา อูบคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๒๘
เด็กชายจิรายุ คงวุฒิ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๒๙
เด็กชายจีรายุส ธนูทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๓๑
เด็กชายฉัตรปกรณ์ ศิริจันทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๓๒
เด็กหญิงชนม์นิภา เพียนผล

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๓๓
เด็กชายชัยทรรศน์ สุวรรณ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๓๔
เด็กชายชุติเดช ศรัทธาพล

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๓๕
เด็กชายฐปนวัฒน์ แสนจันแดง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๓๖
เด็กชายฐาปนพงศ์ ประเสริฐศักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๓๗
เด็กหญิงฐิดาพร ศรีเมือง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๓๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พุกวัฒนะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๓๙
เด็กชายณัชพล ดวงชืน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๔๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา บัวศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๔๑
เด็กหญิงณัฐชยา หนูสิทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๔๒
เด็กหญิงณัฐธิดา มิงศิริ

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๔๓
เด็กชายณัฐพงษ์ เพิมพูล

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๔๔
เด็กหญิงณัฐริสา ศรีช่วยชนม์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๐๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ กราบทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๔๖
เด็กหญิงณัฐสุภี กิตติราช

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๔๗
เด็กหญิงณิชาภัทร สันทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๔๘
เด็กชายดิตถพงษ์ ไตรเสนีย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๔๙
เด็กหญิงทยิดา ภูอืด

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๕๐
เด็กชายธนากร ท่าสละ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๕๑
เด็กหญิงธันยกร เฉลิมดิษฐ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๕๒
เด็กหญิงธันยธรณ์ สุขสมบูรณ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๕๓
เด็กชายนนทชัย บัวหอม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๕๔
เด็กหญิงนภัสสร ชัยมานะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๕๕
เด็กหญิงนภัสสรณ์ บริบูรณ์นาคม

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๕๖
เด็กหญิงนริศรา ยงอยู่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๕๗
เด็กหญิงนฤมล สร้อยสวัสดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๕๘
เด็กชายนันทวัฒน์ คุ้มเกิด

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๕๙
เด็กหญิงนุชจรินทร์ กิจประสงค์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๖๐
เด็กหญิงปพิชญา สาดเอียม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๖๑
เด็กหญิงปภาวดี หลวงนรงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๖๒
เด็กชายปรมี พลบาล

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๖๓
เด็กหญิงปรรณพัชร ศรีสมบัติ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๖๔
เด็กหญิงประภัสสร ทวีโชคชัยมงคล

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๖๕
เด็กหญิงปริศนา โอจารุทิพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๖๖
เด็กหญิงปรียานุช ประกอบการ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๖๗
เด็กชายปรเมศ ชินวงค์จุ้ย

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๖๘
เด็กหญิงปวริศา อยู่เย็น

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๖๙
เด็กชายปยชาติ จันทร์เพ็ชร

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กหญิงปยะมาศ แสงจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๗๑
เด็กชายปุณยวัจน์ จันทร์แดง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๗๒
เด็กหญิงผกากรอง ศรนารายณ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๗๓
เด็กชายพงศธร เทียงใจชุ่ม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๗๔
เด็กหญิงพรชิตา แซ่อึง

๊

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๗๕
เด็กหญิงพรนภัส พุทธเสน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๗๖
เด็กหญิงพรรณภษา จันทร์เพ็ชร

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๗๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พจน์สุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๗๘
เด็กหญิงพัชราภา โก้กลำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๗๙
เด็กหญิงพัสกร พักโฉม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๔ / ๒๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กชายพิชิดชัย อุ่นใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๘๑
เด็กหญิงพิมญาดา ใหม่เอียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กหญิงพิมมาดา ม่วงสีตอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๘๓
เด็กชายภัคพงษ์ นุ่นนุ่ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๘๔
เด็กหญิงภัทรวดี อ่วมศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๘๕
เด็กชายภัทรศักดิ

์

หมืนหาญ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กหญิงภาสุรีย์ พุฒเอก

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๘๗
เด็กหญิงภูริชญา คำพุก

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๘๘
เด็กชายภูริวัฒน์ คุ้มชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๘๙
เด็กชายมงคล ศรัทธาผล

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กหญิงมนธิชา ชวนป

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๙๑
เด็กหญิงมาติกา โยธาพล

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๙๒
เด็กหญิงมุขมณี คงอยู่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๙๓
เด็กหญิงมุทิตา จันอรรคคะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กหญิงรพีพรรณ บัวขาว

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๙๕
เด็กหญิงรัตติยา ประชามอญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๙๖
เด็กหญิงรัตนา อุ่นเรือน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๙๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมานมิตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กหญิงรินรดี ลายคล้ายดอก

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๐๙๙
เด็กชายฤทธิไกร ผลอุดม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กหญิงลิลี

่

จันทร บลัม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๐๑
เด็กชายวรชิต มะนะโส

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๐๒
เด็กชายวรวุฒิ พวงมาลัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๐๓
เด็กชายวรวุฒิ เปลียนจิตร์

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๐๔
เด็กหญิงวราภรณ์ วาสุ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๐๕
เด็กหญิงวริศรา ฮวดอำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๐๖
เด็กหญิงวารุณี ศิลประเสริฐ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๐๗
เด็กชายวิชญพงศ์ หอมแพงไว้

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๐๘
เด็กชายศักรินทร์ รอดม่วง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๐๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ เสนาพิทักษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กชายศุภชัย ท่างาม

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๑๑

เด็กหญิงสาวิตรี ธนูศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กชายสิทธิวัตร์ ช้อยเครือ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๑๓

เด็กหญิงสิริกร หลวงวิเศษ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๑๔

เด็กหญิงสุภัทรตา เชียงกา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๕ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กหญิงสุภัสสร ทับยาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กหญิงสุวรรณา เกษณียบุตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รุ่งเอนก
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๑๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ เพ็ชรวิรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๑๙

เด็กหญิงอรพรรณ แจ้งธรรมมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๒๐
เด็กหญิงอารียา สุทาพจน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ รอดผล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๒๒
เด็กชายเจริญเกียรติ โพธิแลกุ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๒๓
เด็กหญิงเทียมจันทร์ ศรีเจริญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กชายเรวัต ปานดำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กหญิงโชติกา กิงไทร

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กชายโอภาส โกญจนาท
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กหญิงกัญญรัตน์ จุลคีรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กหญิงกาญจนา นกขุนทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กหญิงกาญจนา แซ่ตัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๓๐
เด็กหญิงกุสุมา ผู้ช่วย

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กชายจิรภัทร เทศนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กหญิงจีวนันท์ บุญประสงค์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ พึงพันธ์

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๓๔

เด็กหญิงชุติมันต์ ทับทิมโสด
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๓๕

เด็กหญิงฐิติมา คามพินิจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๓๖

เด็กชายณภัทร ยางสูง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๓๗

เด็กชายณรงศักดิ

์

คูณสว่าง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กหญิงณัฐตินี สิงดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ศิริบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๔๐
เด็กหญิงณัฐริยา บุพลา

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๔๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กหญิงธันยพร เพิมพูล

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๔๓

เด็กหญิงนววรรณ นุชกำบัง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กหญิงนันทิดา พังทุย
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กชายนิวัฒน์ชัย พุ่มทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กหญิงปภัสสรา อุ่นใจ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๔๗

เด็กหญิงปรารถนา ทองอ่อน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กหญิงปวีณา แสนสกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กหญิงปณฑิตา ชูดวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๖ / ๒๒๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๑๕๐
เด็กหญิงปยะพร ปกษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กชายพงศธร ทวีวงค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กชายพงษ์พัฒน์ บุตรนำเพชร
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กหญิงพรพิมล พลพิทักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กหญิงพรรณวิภา นุชนาฎ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์เพชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กหญิงฟาพราว สุขเสงียม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงมริญญา นำอ๊วง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กหญิงมัณฑิตา ทองบัว
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กชายยสินทร ศิวรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๖๐
เด็กหญิงลักษิกา จะนุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กชายวรชัย ภูกันแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กชายวรพล สระทองคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กชายวรายุทธ์ นวนนาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กชายวัชรพล อร่ามสร้อย
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กชายวัชรเกียรติ ยางสวย
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กชายศักรินทร์ พิมพ์ครู
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กหญิงศิริพร เรืองขจร
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กชายศุภชัย พายัพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กชายสมเกียรติ ท้าวกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๗๐
เด็กหญิงสวรรยา แก้วมุกดา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กชายสิทธิชาญ เดชมาก
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

จันทร์สุวรรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กหญิงสุภาวดี อนุเลิศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กชายอรรถกรณ์ สระทองเทียน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กหญิงอัญชลี ฉุยเนย
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กชายเดชา ใจอดทน
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๗๗
เด็กหญิงเทพนรินทร ดาวเรือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กชายเทพพิทักษ์ กราบทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา คงวัฒนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กชายเอกศิริ มะลิซ้อน

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กชายกฤตนัน หุ่นคล้าย
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กหญิงชาลิสา เหลือคลำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ กลันทิพย์

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ อุตอามาตย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กชายธราเทพ ศิริพิศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กชายธีรนันท์ ทองสุขใส
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กชายธีรภัทร จันทรัตทัด
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กชายนที อารีย์รักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กหญิงนัทธมน พุ่มเพ็ง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๙๐
เด็กหญิงนิสา อุ่นอ่อน

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ไทยแท้
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กหญิงปยมน ตรวจมรรคา
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กชายพลวัฒน์ ศรีรอด
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ อึง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ผึงบำรุง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กหญิงจิราพร สายอุบล
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กหญิงณัฏฐริกา ชมชืน

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กหญิงณัฐชา เข้มแข็ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กหญิงภัธวษา ไพโสภา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กชายวัชรวิศว์ วัฒนาพงษากุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๐๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจมุ่ง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๐๒
เด็กหญิงสศิธร โคกเกษม

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กหญิงอารยา ฉัตรเจริญพร

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๐๔
เด็กหญิงเสาวคนธ์ โชคบัณฑิต

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๐๕
เด็กหญิงโสภิตา บุญนิล

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๐๖
เด็กหญิงไตรญาณีย์ พรมฟา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๐๗
เด็กหญิงกรณ์ศศิร์ พุทธา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๐๘
เด็กชายกิตติพรรดิ จันทร์เพ็ชร

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๐๙
เด็กหญิงกุลภรณ์ พิมดง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๑๐
เด็กหญิงกุสุมา หน่อทองคำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กชายครรชิต หลาบมาลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กชายจักริน หงส์ทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กชายชุติภาส พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กหญิงฐิตารีย์ เตียวตระกูล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กหญิงนนทิยา แช่มช้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงนพรัตน์ เปรมสวัสดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กหญิงนภัสสร อินทร์วิเชียร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กหญิงนันทนา พลที
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กหญิงนิชาภัทร บุตรนำเพชร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๒๒๐
เด็กชายบัญญวัต พวงแฉล้ม

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กชายปณณวิชญ์ เสนาพิทักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กหญิงพนิดา ศรีวรรณดำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กหญิงพนิตสุภา กลันขำ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กชายพลกฤต แก้วสอาด
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กหญิงพัชราวดี โชติช่วง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายมานะชัย เย็นใจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กชายราชภูมิ สอนสุภาพ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กชายวนัชศักดิ

์

สายบัว
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กหญิงสิริยากร พิพัฒน์ชนะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๓๐
เด็กหญิงสุธิดา นิยมไทย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๓๑

เด็กหญิงสุนันทินี นุ่มชิณวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กชายอรรถพล นพเกตุ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กหญิงอัยยา หักทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กหญิงอุชุกร หมู่เมียง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ผลอุดม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๓๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จิตรคำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กหญิงเพชรอาภา เพ็ญไพจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กหญิงแป กุหลาบ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กหญิงปุณยาพร วงค์สรประเสริฐ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๔๐
เด็กหญิงพรธีรา ศรีประเสริฐ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กหญิงรวิสรา สุทธาพจน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กหญิงลลิตา วระนาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กหญิงศศิวิมล ผานาค
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๔๔

เด็กหญิงสุภาวดี ใจช่วง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กชายอนันตชัย อุปโท
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กชายโยธา ตระกูลโชคดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๔๗

นางสาวกฤติกา ทองอินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๔๘

นางจองทอง โชติช่วง

๑๗/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๔๙

นางสาวฉวีวรรณ
เอียมสุขประเสริฐ

่

๐๗/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๕๐
นางชูใจ สายหมี

๑๙/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๕๑

นางสาวฐิตาพร ช่างกล
๐๘/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๕๒

นายธนาวุฒิ ชายทองแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๕๓

นายธีระชัย ประพันธ์พจน์
๑๙/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๕๔

นางนวลน้อย เอียมชืน

่ ่

๐๑/๑๒/๒๕๐๐
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๒๕๕

นายนิธิศ พวงคำไพโรจน์
๐๘/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๕๖

นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๕๗

นายมนตรี เพ็ชรน้อย
๒๓/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๕๘

นางสาวมัลลิกา เอียมชืน

่ ่

๑๙/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๕๙

นางวันเพ็ญ บุตรนำเพชร
๐๗/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๖๐
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ จาตุรัส

๒๒/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๖๑

นายสุนทร อุ่นตา
๑๖/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๖๒

นางสาวสุภาดา ช้อยเครือ
๐๗/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๖๓

นางสาวสุภาวดี หลีจินตะ
๐๔/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๖๔

นางสุรีรัตน์ เจริญศรี
๒๔/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๖๕

นายอุดม ชูชาติ
๐๙/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๖๖

นางสาวอุมาภรณ์ ศิริพงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กชายธัญเทพ ทองพรม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๖๘

เด็กหญิงบุษกร นากสาทา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๖๙

เด็กชายวิวัฏ ดวงจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๗๐
เด็กหญิงสริตา เนียมวงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กหญิงสุภามาศ ประกอบการ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๗๒

เด็กชายเจษฎา ตลับเงิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กชายกฤษณะ ลีกิมฮุย

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๗๔

เด็กหญิงปนัดดา ทรัพย์แตง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กชายวทัญู จันทรปลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กชายวัชระ แย้มทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กชายสุเทพ แย้มทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กชายกรวินท์ บุญจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กหญิงกัญญาพร ตะสน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๘๐
เด็กหญิงจิรสุดา ฉิมอ่อง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๘๑

เด็กชายณัฏฐชัย จ้อยทองมูล
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ นาสา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

วงษ์อัษฎาวราวุธ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กหญิงณัฐชา ใจซือ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กหญิงณัฐพร วันประเสริฐ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ น้อยแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กชายธนศก ทองดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๘๘

เด็กหญิงธนัญญา เมืองนก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๘๙

เด็กชายธนากร มันคง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๐ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๒๙๐
เด็กชายธนาคาร รีเชียง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กชายธีรติ พูนขวัญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กชายนพรัตน์ จันทร์แก่น
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กหญิงนำทิพย์ เซียงเซียว

่ ้

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กชายปรีชา เปยช่วง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๙๕

เด็กหญิงปาณิสรา สีขอ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๙๖

เด็กหญิงปารีณา กมลคุ้มทรัพย์
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๙๗

เด็กชายปยะพงษ์ คำงาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๙๘

เด็กชายพงศกร ยุ่นเพ็ญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๒๙๙

เด็กชายพงศ์พล ทองดอนน้อย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๐๐
เด็กชายพลพล โอ้โลม

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๐๑
เด็กหญิงภัทรวดี หินอ่อน

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๐๒
เด็กชายมงคล ขุนพิทักษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๐๓
เด็กชายมงคล เนียนวิชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๐๔
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ แก้วมูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๐๕
เด็กหญิงลายทอง ทองอ่อน

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๐๖
เด็กหญิงวรรณพร มันคง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๐๗
เด็กหญิงวาสนา กำไลทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๐๘
เด็กชายวีรพงษ์ แพงผล

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๐๙
เด็กชายสมพงศ์ งิวทอง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๑๐
เด็กหญิงสายธาร มันคง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๑๑

เด็กชายสุพจน์ แก้วมณีทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๑๒

เด็กชายสุภิพัทธ์ รัตนบุตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กชายสุรพัฒน์ คำทะมูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กหญิงอทิตยา แซ่คู
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๑๕

เด็กชายอรรถกฤต
เลิศฤทธิรัตนาพล

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กหญิงเบญญาภา ภักดีวุฒิ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กหญิงไอยลดา นักธรรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กชายณัฐพล อยู่แก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๑๙

เด็กชายธนพล ฝาพิมาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๒๐
เด็กชายธีรวุฒิ อู่ตะเภา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๒๑

เด็กชายปยะ คงผลาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๒๒

เด็กชายรัชชานันท์ มิเกลียง

้

๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กชายสาธิต เนียนวิชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กชายอนุวัต คำดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๑ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๓๒๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ โสดา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กหญิงขนิษฐา มีสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๒๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

พุ่มดอกไม้
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๒๘

เด็กหญิงวาสนา ยิมวิไล

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กหญิงเมธาวี บุญถาวร
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๓๐
เด็กหญิงเปนพร ขวัญคุ้ม

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กชายจารุกิตติ

์

โสไพร
๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๓๒

เด็กชายธนกร มุมแดง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กชายธันวา แย้มเสาธง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๓๔

เด็กหญิงพัชรี บุญเรือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กชายพัตพงศ์ ตาเสน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กชายวรนิพิษ คำแสง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กชายสุพจน์ สุขบุญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๓๘

เด็กชายเดชาวัต แก้วทุ่ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๓๙

เด็กชายฉัตรชัย กองธาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๔๐
เด็กชายดนัย ศรีทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๔๑

เด็กหญิงปนัดดา อินทร์วงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๔๒

เด็กชายพีระพงษ์ กลางหมู่
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๔๓

เด็กหญิงเนตรนภา กองธาร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๔๔

เด็กหญิงจินต์จุฑา เพ็ชรตะกัว

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กหญิงญาณิษา บุญตัน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กหญิงณฐพร สว่างแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กหญิงดนยา พวงแปน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๔๘

เด็กหญิงดิทิดา นามพระองค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กชายธนากร งามกระจาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยอดครู

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กหญิงนริศสรา ศรีสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๕๒

เด็กหญิงปาริชาต ฉิมคง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๕๓

เด็กหญิงปยพร เกลียวกัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กชายภูริวัฒน์ ถินยอด

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กหญิงมุทิตา หุ่นคล้าย
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กหญิงวนิชา ชืนชม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๕๗

เด็กหญิงวริศรา แซ่จิว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กหญิงวิชุดา คนชมหงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กชายสายฟา แขกไทร
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๓๖๐
เด็กหญิงสุมินตรา โพธิรีทอง

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

พลโยธา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กหญิงอภิชชญา แสงกลิน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๖๓

เด็กหญิงอรวรรณ เอียมทราย

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๖๔

เด็กหญิงอริสรา โกญจนาท
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กหญิงอัมพวรรณ เอียมทราย

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๖๖

เด็กหญิงโสรญา ฟกโต
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กชายกาจณรงค์ กาหลง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ปากกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กหญิงพรชิตา เรืองเรือ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองเอียม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กหญิงวรรณพร พวงทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กชายวีรพัฒน์ แพงเทียง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กชายสุทิน เทนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กหญิงอรทัย โกญจนาท
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กหญิงอริศรา สุขประดิษฐ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กหญิงอริสรา เกิดพร้อมพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กหญิงอริสา ศรีทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กชายเกรียงไกร แฝงสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กหญิงปยนุช เสายืน
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๘๐
เด็กชายปติภัทร ลำเพา

๐๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๘๑

เด็กหญิงวรัทยา เชียวพรรษา

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กหญิงสุปรียา พิมพ์อ่อน
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กหญิงวันวิสา ปลดเปลือง

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๘๔

นางสาวสุธิชา ลุจิตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๘๕

นางสาวอริศรา รอดอยู่
๒๙/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กหญิงกชกร ยศอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๘๗

เด็กชายกฤตกร บุตรนำเพชร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๘๘

เด็กชายกฤษดา ทองคำ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กหญิงจีรนันท์ นิดน้อย
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กหญิงชมพูนุช พรมประสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กชายชาญชัย นิลอร่าม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กหญิงณัชชา สินจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กหญิงณัฐนิชา จันทรชิต
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ นวลนาง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ จันทรชิต

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กชายธวัชชัย บุญทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กชายนัฐพล อรุณแสง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กหญิงนิราวรรณ เพ็ชรนิล
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กชายพันธวัช ชัยปญหา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กหญิงรัตนา เกิดทรัพย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กชายศรายุทธ นวลนาง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๐๒
เด็กชายศรายุธ ผาสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๐๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ มณี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๐๔
เด็กชายสิทธิชัย ยางงาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กหญิงอริสา อินทร์วิเชียร

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๐๖
เด็กชายเศรษวัฒน์ สุภิษะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๐๗
เด็กชายกิตติพงศ์ ทองปลอด

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๐๘
เด็กชายทรงชัย กล่อมเกลียง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๐๙
เด็กชายธนายุ เปยบุญชู

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๑๐
เด็กหญิงนราภรณ์ มันคง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กชายปรเมษฐ์ ปตตะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กชายพงศธร นิดน้อย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กชายมนต์ณัฐ ขาวชืน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๑๔

เด็กหญิงศลิษา ธนูศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กหญิงศิริวิมล เพ็ชรน้อย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กชายสิทธิกร สลับเขียว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ต่ายห้างหว้า
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กชายธนากร เนืองสิน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กชายนพณัฐ แฉล้มนงนุช
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๒๐
เด็กชายอนุวัต จันทรัตทัต

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ทองสุก
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กหญิงขวัญสุดา อ่วมอิม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กชายจิรายุ นวนนาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กชายธีระภัทร ค้นหาสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กชายนิคม เพ็ชรนิล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กหญิงพรพิรุณ สองโท
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กชายภูริเดช จาดไร่ขิง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กชายอธิณัท เชือทอง

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เขียวคลืน

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๔ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๔๓๐
เด็กชายเอกราช ศรีสมุทร

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กชายราเชนทร์ แย้มลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๓๒

เด็กชายวิศรุต รัตนบำรุง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กชายอัมรินทร์ โมลาลาย
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๓๔

เด็กหญิงณัฐยา คัชชะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ

วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม

 

รบ ๒๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญชู
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ

วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม

 

รบ ๒๔๕๙/๖๔๓๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ กลินหอม

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ

วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม

 

รบ ๒๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ สายคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ

วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม

 

รบ ๒๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กหญิงสุรีย์ โมนวันโป
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ

วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม

 

รบ ๒๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กชายสงกรานต์ ใจอารีย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ

วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม

 

รบ ๒๔๕๙/๖๔๔๐
เด็กชายกฤษฎาภรณ์ ศรีมา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กชายกิตติชัย ปนทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กชายติณณภพ เรืองโรจน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กชายธนกฤต ทิพยทัศนัน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ สิวานนท์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กหญิงมะลิสา ธรรมโชติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กหญิงวริศรา ชูเลิศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๔๘

เด็กชายวศิน กุญชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กหญิงวันศิริ นาพา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๕๐
เด็กหญิงจิวรา ซอและ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) วัดแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กหญิงมาริสา มหาพงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) วัดแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กชายกันติทัต วงษ์ยะรา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) วัดแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กหญิงชนิษฐา อยู่เปนสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) วัดแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กชายพงษกร บุญเพ็ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) วัดแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กหญิงสุพิชญา สังข์แก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) วัดแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กหญิงอรพรรณ ซัวเท้ง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) วัดแก้ว  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กชายณัฐนันท์ ทามารัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กชายธานัท เทียนเล็ก
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กชายเปรม ถ้อยทัด
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๖๐
เด็กชายวิษณุ เหลืองอ่อน

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กชายทาเครุ เอ็นโดะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเซ่ง วัดดอนเซ่ง  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กหญิงฉันทิสา สุดประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนพรม วัดดอนพรหม  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๖๓

เด็กหญิงสุพิตตา ทับชม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพรม วัดดอนพรหม  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ สีแข่นไตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพรม วัดดอนพรหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๕ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กชายอรรถพล เรืองรอง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนพรม วัดดอนพรหม  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กหญิงปวีณา หาญชนะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กหญิงวรรณภา โพธิเตียน

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กชายกิตติภณ ห้าพยงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กหญิงทิตย์ติญา ตันสกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๗๐
เด็กชายพสธร นามสอน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กชายคุณากร แดงอำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กชายจารุวัฒน์ กองแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทองอ่วมใหญ่
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กหญิงนำตาล ศรีใย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๗๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แตงฮ้อ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กหญิงตวงรัตน์ ตันมี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

วัดตากแดด  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๗๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ส่อนสอ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

วัดตากแดด  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กชายธีระโชติ จินดาน้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

วัดตากแดด  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กหญิงประภัสสร โทเกตุ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
วัดตากแดด  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๘๐
เด็กชายปยเพชร เหมาแพ้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
วัดตากแดด  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กหญิงพรชุมา บุญธรรม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
วัดตากแดด  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กหญิงมลทกานต์ พับยม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

วัดตากแดด  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กชายยศภัทร ปนแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

วัดตากแดด  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กชายราเมศร์ สมบูรณ์จันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

วัดตากแดด  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กหญิงรุจิรา วางเหลียม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

วัดตากแดด  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กหญิงวาทินี ชาวนาโค
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
วัดตากแดด  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กหญิงสโรชา พัดใจดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
วัดตากแดด  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กหญิงนวพรรษน์ สว่างเมฆ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเตีย(สหประชาสรรค์)

้

วัดตาลเตีย

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ เกิดเทวา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเตีย(สหประชาสรรค์)

้

วัดตาลเตีย

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๔๙๐
เด็กชายสิทธิโชค ทองมีสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลเตีย(สหประชาสรรค์)

้

วัดตาลเตีย

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)

วัดท่าราบ  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา แสงสว่าง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)

วัดท่าราบ  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กชายณัฐภูมิ ทับสาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)

วัดท่าราบ  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กชายดนิษฐ์ วีระวรัญู
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)
วัดท่าราบ  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กหญิงจันจิรา มียิม

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กชายชนินทร์ ปราณีชน
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๙๗

เด็กชายชาญชัย อ่วมทับ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กชายธราธร กลินหอม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมบัติเรืองสกุล
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กชายสุธรรม ปานมารศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๐๑
เด็กหญิงโสภิดา รัตนารามิตร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๐๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แดงอำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๐๓
เด็กหญิงกมลวัน พิศสมัคร

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๐๔
เด็กหญิงกฤติกา บุญศิริ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๐๕
เด็กชายกฤติน อินทโพธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กหญิงกฤษณา เรืองศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๐๗
เด็กหญิงกัญธิมา สุธรรมา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๐๘
เด็กหญิงขวัญฤทัย จันทร์คีรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๐๙
เด็กหญิงจรรพร บิลธัญญะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญเพ็ญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กหญิงชลิตา ปลักพุ่ม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กชายชัชพิสิฐ เจียมเอ๊ย

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กชายชาญณรงค์ เอียมสะอาด

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แดงหยวก
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กหญิงญาณิศา จันนาวรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กหญิงณัชชารีย์ ดาวทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กหญิงณัฐชา แปนเปย
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กหญิงณัฐฐิณี ขวัญดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ภิรมย์ไพศาล
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๒๐
เด็กชายธนพรรณ วาสุธรรม

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กชายธนพล แซ่โง้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กหญิงธนัชพร สังข์นิม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กชายธวัชชัย สนธิ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กชายธีรภัทร สุดประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กชายนรบดี ตอรบรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๒๖

เด็กหญิงนริศรา รัตนวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กชายนฤเทพ ปุณณะตระกูล
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๒๘

เด็กหญิงนวรัตน์ ทองก้อน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กหญิงนวลวรรณ ตัณฑ์เจริญรัตน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๓๐
เด็กชายบุญชัย เชิงชล

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๓๑
เด็กหญิงประภาทิพย์ ปราบสุธา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๓๒
เด็กหญิงประภารัตน์ เสตะพันธุ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๓๓

เด็กชายพนธกร เจริญไพร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กหญิงพรพิมล แก้วมีสี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กหญิงพรรัตน์ ตาวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๓๖

เด็กหญิงพัชรมัย หนูจักร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กชายพันแสน สมกล้า
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กหญิงมธุรดา ดงขุนทศ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กหญิงรุ่งนภา พุกพิลา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๔๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ รถทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กหญิงวรกมล พ่วงอยู่
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กหญิงวรวรรณ โอเปยม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กชายวรากร แซ่ลิม

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์ พึงโพธิทอง

่ ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สว่างเนตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กชายวัชรา หาญชนะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กหญิงวิจิตรา นารีรักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กชายศักดา แซ่ตัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กชายศุภชัย กลินสุวรรณ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๕๐
เด็กหญิงสุชาวดี สิทธิโยธี

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กหญิงสุทธิดา ผาดเพ็ชร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๕๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ กำเนิด
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กชายอนันตศักดิ

์

ศรีรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กหญิงอรพรรณ ยันตรีสิงห์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กชายอรุณชัย สิงห์แก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กหญิงอักษร แสงทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กหญิงอัจฉรา สมประสงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๕๘

เด็กหญิงอัญชนา บัวแจ่ม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กหญิงอาริตา บุญรักษา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๖๐
เด็กหญิงอารียา สืบนุช

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๖๑

เด็กชายเมธา เชาว์สินธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กหญิงเมธาวี สุขเกตุ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๖๓

เด็กชายเอกชัย ดวงลาพิมพ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๖๔

เด็กชายโชคชัย ประดิษฐ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กชายโชคชัย อัมภรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๖๖

นายโปริญ สูงถวี
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๖๗

เด็กหญิงโสภิตา สืบนุช
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๖๘

เด็กหญิงนิพาดา สิงห์พิทักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๖๙

เด็กหญิงปยฉัตร์ สายแจ้ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๕๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา พูลชู

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๗๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทรศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๗๒

เด็กหญิงกมลชนก เทวฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กหญิงกานดา ฟงสันเทียะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กชายคุณากร เศษทัก
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๗๕

เด็กชายชยากรณ์ สุขพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กหญิงธนัชพร เจริญวัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๗๗

เด็กหญิงปรัณชญา บุญศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๗๘

เด็กหญิงพรชิตา คนฉลาด
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๗๙

เด็กชายพันกร เซียงไฮ้

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๘๐
เด็กหญิงภัคธีมา อุทัยวรรณศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ ไวยเนตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๘๒

เด็กหญิงวริศรา พงษ์ปาน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๘๓

เด็กหญิงศิริกัลยา สังข์นิม

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กหญิงสุชาวดี ประชาสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๘๕

เด็กหญิงณัฐฐา ตราโต
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย โสภา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๘๗

เด็กหญิงภิญะดา โมเล็ก
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๘๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ คุ้มจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ปรีชาสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๙๐
เด็กหญิงชุตินันท์ แซ่ไหล่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย เครืออยู่
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๙๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา อินทร์จักร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กหญิงลลิตา นพเกตุ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กชายสนธยา พจน์สุวรรณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีงาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำนำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)

วัดลำนำ  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กหญิงจุราภรณ์ ระแสนพรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำนำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)

วัดลำนำ  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กหญิงมอละเอ้ ไม่มี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำนำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)

วัดลำนำ  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กหญิงพิชชานันท์ เอียมสมบูรณ์

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๖๕๙๙
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ชุมจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กชายพิชาติ เจ็กคอย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๐๑
เด็กหญิงสโรชา ชาวกรุง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๐๒
เด็กหญิงอรปรียา พรามอนงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๐๓
เด็กชายชัยวัน คำปน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๐๔
เด็กชายวสุธร ปานเปยม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๖๐๕
เด็กหญิงอติกานต์ แจ่มนารี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๐๖
เด็กหญิงอรษา ไม้กล้วย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๐๗
เด็กหญิงแพร เปายอด

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๐๘
เด็กชายไสจัน เปายอด

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๐๙
เด็กชายสหภาพ สืบนุช

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเอียน

่

วัดหนองเอียน

่

 

รบ ๒๔๕๙/๖๖๑๐
เด็กชายอภินันท์ เนียอัน

้ ๋

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเอียน

่

วัดหนองเอียน

่

 

รบ ๒๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กหญิงอรนันต์ ชมรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเอียน

่

วัดหนองเอียน

่

 

รบ ๒๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กหญิงวรรณิดา สว่างอารมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) วัดหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๑๓

เด็กชายศตวรรษ ศรีริสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) วัดหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กหญิงเอือการย์

้

เพชรมา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) วัดหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กหญิงนภัสสร ใยเนียม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) วัดหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๑๖

เด็กหญิงปนัดดา สีสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) วัดหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กชายสิรธีร์ เอมดิษฐ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) วัดหลวง  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กหญิงพัชรมัย สูนย์กลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กหญิงศิริวรรณ หนุนภักดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๒๐
เด็กหญิงณัฐณิชา โมกแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กหญิงปนสุดา เนียมเลียม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กหญิงมัณฑนา ขำคล้าย
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๒๓

เด็กหญิงกมลวรรณ วัดนุชา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๒๔

เด็กชายกฤตนุ อู่แดง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กชายกวิน น่วมวัด
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กหญิงกัณฐิมา น้อยเกษม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กชายจิตรกร จิตหาญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กหญิงจิราภา ทองคงอ่วม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กหญิงนิรดา ปุมเพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๓๐
เด็กชายปริญญา เกิดบัว

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กหญิงพวงเพชร ตุ้มม่วง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กชายพันธ์ภพ สุวรรณะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กชายพายุ โพธิมี

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา พรมวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กชายระพีพัฒน์ จีนเสมียน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กหญิงลักขณา ชาวบางน้อย
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กหญิงวิภาดา พึงผัน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๓๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ สีแจ่ม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๓๙

เด็กหญิงสุจิรา ชัยยะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๖๔๐
เด็กหญิงกมลชนก เพ็งเหมือน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กหญิงชลนุช คล้ายเปรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๔๒

เด็กหญิงทิชา ปานสระพงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พงษ์พิชิต
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กหญิงนำริน จันทร์พ่วง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๔๕

เด็กหญิงภัทรธิดา เลือยคลัง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กหญิงศิริกัลยา เอียมหน่าย

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๔๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ แซ่จิว
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๔๘

เด็กหญิงอภิญญา ศรีอ่วม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๔๙

เด็กหญิงอัศรา บุญธรรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๕๐
เด็กหญิงเกศนี พงสะมัง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๕๑

เด็กชายเดชา ทรัพย์คง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กหญิงโสภิตนภา บัวเผือน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๕๓

เด็กหญิงกิติมา เอียมวงค์

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๕๔

เด็กชายจตุรพร โพธิมี

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๕๕

เด็กชายจักริน นามะนู
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๕๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เอียมสะอาด

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๕๗

เด็กหญิงณัชชา ลิมฉาย

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๕๘

เด็กชายณัฐวัตร ดีนุช
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๕๙

เด็กหญิงนัดดา ไชยยศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๖๐
เด็กหญิงปรีรัตร์ ด้วงวาส

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๖๑

เด็กหญิงพีรยา ทับทิม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๖๒

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ชาวเกาะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๖๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ แก้วชัง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๖๔

เด็กหญิงอริสา เมืองใหญ่
๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๖๕

เด็กหญิงอัญชลี เกิดลาภ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กหญิงเกศา อ่อนคง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๖๗

เด็กชายณัฐพล พรามอนงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๖๘

เด็กชายธนาดร ศรีอ่วม
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๖๙

เด็กชายธีรภัทร์ เกิดเรียน
๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๗๐
เด็กชายบุญชัย สุรารัมย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ใจงาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กชายสันติ คุ้มครอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กชายวีระพล ศรีสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กหญิงอริสา เก่งหลง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๑ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๖๗๕

เด็กชายเจษฎา ไม้กล้วย
๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๗๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ เหรียญเจริญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)

วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กชายภูริทัต รอดสอาด
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)

วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กหญิงกัลยาณี แก้วดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กชายจิรปกรณ์ ทองไกรแสน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๘๐
เด็กหญิงณัฐพร มีต้องปน

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กหญิงนุชศรา เกียรติวัฒน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กหญิงพรรณกร ปากยะวงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กชายภาสกร เทวาอารักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กหญิงอรณิภา ตันสิกบุตรกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กหญิงวรรณิภา มีเหมือน
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กหญิงฐิติวรดา บุตรนิล
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงทุน วัดเวียงทุน  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ วิจิตรโชติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวียงทุน วัดเวียงทุน  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กหญิงพรวลัย เมฆปน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงทุน วัดเวียงทุน  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กหญิงพศิกา พรมมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวียงทุน วัดเวียงทุน  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๙๐
เด็กหญิงวรวรรณ พงค์พันธุ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงทุน วัดเวียงทุน  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กหญิงวิชุดา พุ่มนาค
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงทุน วัดเวียงทุน  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กหญิงวิริยาพร สอนเถือน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวียงทุน วัดเวียงทุน  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กหญิงสุทธิดา คชาใหญ่
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงทุน วัดเวียงทุน  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ไพรวัน
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวียงทุน วัดเวียงทุน  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา ช่างประดับ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงทุน วัดเวียงทุน  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กหญิงณัฐพร สนองสินธุ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ วัดศรัทธาราษฎร์  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กหญิงธัญสิริ สายพิณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ วัดศรัทธาราษฎร์  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กหญิงรัญชิดา สายพิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ วัดศรัทธาราษฎร์  

รบ ๒๔๕๙/๖๖๙๙
เด็กหญิงประกายมาศ

กองแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พรมฟา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๐๑
เด็กหญิงนภัสกร บุงปน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๐๒
เด็กหญิงปยาพัชร ฟอกสันเทียะ

๊

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๐๓
เด็กหญิงรุจิราพร สิทธิกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๐๔
เด็กชายชโนทัย ฤทธิลำ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๐๕
เด็กหญิงธนาพร บุญกอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๐๖
เด็กชายประภัทร ค้างคาว

๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๐๗
เด็กหญิงพิมประกาย บุญมี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๐๘
เด็กหญิงฟา ชำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๐๙
เด็กชายมนัส แจ้งเหลือง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๗๑๐
เด็กชายลิขสิทธิ

์

ทองจี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กชายวีรพงษ์ คังพุ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กชายศักดา คังพุ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กหญิงสายธาร โซวเซ็ง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กหญิงสาริกา ยุมิ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงสุจินันท์ บุญเชิด
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๑๖

เด็กหญิงสุดา ฉัตรศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กชายสุธรรม คำพา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กหญิงสุภัสสร เนย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กหญิงอังคณา จีช่วย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๒๐
เด็กชายอาชัญ สังอ่อนดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กชายอาทิตย์ ทองยุ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๒๒

เด็กชายเอกรัตน์ นายกอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๒๓

เด็กหญิงไพริน โจโฉ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๒๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

ตาเออะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กหญิงฉัตรสุดา ทองยี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กชายชินดนัย กะดี

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๒๗

เด็กหญิงทุสุมา ทองยุ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กหญิงนิวาริน พันธ์ผู้
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ อัวทู
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๓๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุ้งทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กชายภูริพัตร เตยุ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กชายภูฤทธิ

์

ศรีบัวรอด
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กชายมณฑล ดวงแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๓๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ พุตอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กชายวีระชัย อุ่นชาย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กชายสาริน ค้างคาว
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๓๗

เด็กชายเพชรรัตน์ อัมพรศิริ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๓๘

เด็กชายนาวา กรีกนก

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กหญิงนิภาธร สอนยิม

้

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๔๐
เด็กหญิงประภัสสร เชียงกา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๔๑

เด็กชายยุทธภูมิ เชียงกา
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กหญิงเทวิกา ทองหลี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กชายเอกรินทร์ ปนทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๔๔

เด็กหญิงรสสุธา สอนทรง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๗๔๕

เด็กหญิงกำไร ละโร้ย
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๔๖

เด็กชายดำ ทองมี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๔๗

เด็กชายดีโด้ วาทู
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๔๘

เด็กชายตอตอ สมหมาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๔๙

เด็กหญิงธิดา เย็นมา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๕๐
เด็กหญิงปราณี บุญทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๕๑

เด็กหญิงปะแลว้า จอโพ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๕๒

เด็กหญิงปารย์ วาโค
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๕๓

เด็กชายพสิษฐ์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๕๔

เด็กชายวธิชา สมบูลทรัพย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๕๕

เด็กชายวินลี

่

เย็นมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กชายวิศรุตน์ สังกะสี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงศจี บุญมี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๕๘

เด็กชายศรุท ช่อกง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๖๐
เด็กหญิงสุจิรา เชาะโถว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กชายสุชาติ ทองลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๖๒

เด็กหญิงสุทธิดา ศิริมัว

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๖๓

เด็กหญิงอ๋อ บาเปยว

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๖๔

เด็กหญิงแพ ทองมี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กหญิงนิภาพร รายบู้
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กหญิงปวีณา ทูทึ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๖๗

เด็กหญิงปยนุช รักไทย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๖๘

เด็กหญิงมนทิรา เทิดสกุลธรรม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๖๙

เด็กหญิงศรีสุดา รักไทย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๗๐
เด็กชายสิทธิชัย บุญช่วย

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๗๑

เด็กชายสุชาติ เล็ก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๗๒

เด็กหญิงสุดา วารี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กหญิงสุวรรณนา ชาติอารีย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กหญิงสโรชา ทองเปราะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กหญิงหน่อย ใจดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กหญิงอภิญญา งิวเซอ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๗๗

เด็กหญิงอ้อย บุญมี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กหญิงเขมัสศิริ ขำปลอด
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๗๙

เด็กหญิงเม บุญชอบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๔ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๗๘๐
เด็กชายเมธัส แซ่ดิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๘๑

เด็กหญิงเอ๋ จะน้อย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๘๒

เด็กหญิงแอ้วา จอโพ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กชายโตโต้ บัวอ่อน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กชายโบ้เอ แสงสว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๘๕

เด็กชายโยสะ บุญมา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กชายกฤษดา ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กชายกวิน บุญเลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กหญิงกันตา คุ้งลึงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๙๐
เด็กชายจุมพล ทองดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๙๑

นายจ่อลาเอะดู่ ไม่มีนามสกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๙๒

เด็กชายชาติ นัยเอ้
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๙๓

เด็กชายณํฐพล บุ้งกุ่ย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๙๔

เด็กหญิงตู่ อาเยาะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๙๕

เด็กชายทองเย็น แสงทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๙๖

เด็กชายธวัชชัย ตาโท
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๙๗

เด็กชายธวัชชัย วังโส
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๙๘

เด็กชายธีรนัย พัฒนะสายสกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๗๙๙

เด็กชายธีรพัฒน์ วงศ์ทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กชายธีรเดช ชอบกล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๐๑
เด็กชายนพชัย เกียพู้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๐๒
เด็กชายนพรัตน์ ศักดิชัย

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๐๓
เด็กหญิงนวรัตน์ ศักดิชัย

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๐๔
เด็กชายนัทธิ

์

ไอดา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๐๕
เด็กชายนิธิกร พันธุ์เพิม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๐๖
เด็กชายน้อย บุญเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๐๗
เด็กหญิงบุณยาพร ชมยิง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๐๘
เด็กชายบู๊ด จินนี

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๐๙
เด็กชายปรมี บุญอ่อน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๑๐
เด็กหญิงปานทิพย์ บุญทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๑๑

เด็กหญิงปานฤดี ตาโท
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๑๒

เด็กหญิงปาริชาต จีช่วย

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๑๓

เด็กหญิงปุระพร อัวทู
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กหญิงมณียา เล็ก
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๕ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๘๑๕

เด็กหญิงรภัส วงศ์กิจเกษม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กชายวรยุทธิ

์

วงศ์ทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กชายวัชรา บุญเล็ก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กชายวิชัย ทองดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๑๙

เด็กชายวินัย บุญทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๒๐
เด็กชายวีรภัทร วิเศษดอกหวาย

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วเรือง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กชายสมชาติ เอวี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กชายสุทิวัส จุติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กหญิงหนึง

่

กูกู
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๒๕

เด็กชายอภินันท์ อร่ามวงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กชายเจฟฟทรู ภูดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กชายเท่ อาเยาะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๒๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุ้งกุ่ย

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๒๙

เด็กหญิงเล็ก ทับไกรสกล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๓๐
เด็กหญิงเสาร์วิภา ทับไกรสกล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กหญิงแอนนา สีชาติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๓๒

เด็กหญิงแอนนิตา บ่อคุณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กชายกิตติธัช บุญถิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๓๔

เด็กชายจักรพงศ์ บานเย็น
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กหญิงดาว ปุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กชายตุลา ขาวเงิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กชายธีรพงศ์ คำลุน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๓๘

เด็กหญิงนรมน อ่วมเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กชายนิพัทธ์ เรือนใจดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๔๐
เด็กหญิงปชิตา เจริญสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๔๑

เด็กหญิงพลับพลึง บุญชู
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๔๒

เด็กชายพิชัยภูษิต วงศ์ศิริ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๔๓

เด็กหญิงพิรชา ทับทิมทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กชายภควัฒน์ บัวงาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กหญิงวาสนา ศรีโสม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กชายศุภชีพ วงค์ทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ คุ้งลึงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๔๘

เด็กหญิงสโรชา เชโล่
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๔๙

เด็กหญิงหน่อย โจเย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๖ / ๒๒๔

้
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รบ ๒๔๕๙/๖๘๕๐
เด็กหญิงอรวรรณ ประกอบบุญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๕๑

เด็กหญิงกานฐิชา บานเย็น
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๕๒

เด็กชายกิตติธัช จันทบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๕๓

เด็กชายจิศรณ์ มงคลวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๕๔

เด็กหญิงชนกนันต์ บุญให้
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๕๕

เด็กชายชาคร เบช่วย
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๕๖

เด็กชายชิณวัฒน์ จันทร์ใย
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๕๗

เด็กหญิงนงนภัส จิงหรีด

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๕๘

เด็กชายนพ ผ้าคุย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กชายนวัช เกียฟู
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๖๐
เด็กหญิงบุญธิตา บุญทิน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๖๑

เด็กชายบุญโชค ขาวเงิน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๖๒

เด็กชายปฐม ขาวเงิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๖๓

เด็กหญิงประภัสสร อ้นเปา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๖๔

เด็กชายปวีร์ บุญยัง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๖๕

เด็กชายพงศธร บัวงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๖๖

เด็กหญิงรดา ทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๖๗

เด็กหญิงรดา แก้วงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๖๘

เด็กชายรัชชานนท์ บุญอ่อน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๖๙

เด็กชายลูกนำ วงศทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๗๐
เด็กหญิงสุวิมล กุฎี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๗๑

เด็กหญิงอังคาร ช่วยไค
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๗๒

เด็กชายอัฏพล ทองสอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๕๙/๖๘๗๓

นางสาวจตุพร สุวรรณฉิม
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๗๔

นางสาวจุ๋ม คำบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๒๙

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๗๕

นางสาวฉัตรสุดา โลกะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๗๖

เด็กหญิงธนาภา เสลาหอม
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๗๗

นางสาวบุญมี เซ้งฮวด
๓๐/๐๔/๒๕๓๐

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๗๘

นางสาวพรชิตา บุญเลิศ
๑๙/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๗๙

นายภานุพงษ์ บุญขยัน
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๘๐
นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์นาค

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๘๑

นางสาวลาอือ

้

ครัวที ๐๐/๐๐/๕๔๓ กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๘๒

นายวีนัส บุงปน
๐๗/๑๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๘๓

นายสันต์ติวัฒน์ วงษ์ที
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๘๔

นางสาวสุธาสินี เชือเพ็ง

้

๑๘/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๗ / ๒๒๔

้
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รบ ๒๔๕๙/๖๘๘๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ วงศ์จิตตาโภค
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๘๖

เด็กหญิงธนัสณี เย็นทะทา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๘๗
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

แสนเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๘๘

เด็กหญิงมิงกมล

่

อนุอินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๘๙

เด็กหญิงรตา ครอบครองวงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๙๐
เด็กหญิงวันทนา บุญชัยเฮ็ง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๙๑

เด็กหญิงกมลชนก สินทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๙๒

เด็กชายณัฐนันท์ รืนเกษม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๙๓

เด็กชายธงชัย เพชรแสงสว่าง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๙๔

เด็กหญิงปยดา จันทร์ชิต
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กชายสมคิด เพชรแสงสว่าง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กหญิงสุตาภัทร กุลพรวีรชิต
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๙๗

เด็กชายอโนชา ยังกิจการ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กหญิงเกศินี เจียมอ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กชายจิรชีวพงศ์ ทะวงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กชายปฐทวี ปรีเปรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๐๑
เด็กชายเศกสรรค์ บุญเรือง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๐๒
เด็กหญิงกมลพร ศรีกล้า

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๐๓
เด็กชายณัฐภูมิ ครอบครองวงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๐๔
เด็กหญิงบีบี หงษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๐๕
เด็กหญิงประภัสสร บุญทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๐๖
เด็กหญิงมีนา ทองดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๐๗
เด็กหญิงสุกัญญา ยมสมิต

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๐๘
เด็กชายอภิรักษ์ พอดี

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๐๙
เด็กหญิงแงแง ช่วยล้ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๑๐
เด็กหญิงโยโย หักทอง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กหญิงกมลพรรณ เจริญสุข
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กหญิงทักษพร บุญกร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๑๓

เด็กหญิงพรรัตน์ วาระ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๑๔

เด็กหญิงพลอย ไม่ทราบ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ หมีสกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๑๖

เด็กหญิงมีนา เต้าทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๑๗

เด็กหญิงวาติน่า บุญดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๑๘

เด็กชายสมชาติ คุ้งลึงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กชายสุชาติ อำลา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๘ / ๒๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๙๒๐
เด็กหญิงอพิยดา ทัยปลาย

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กชายจนุกูล หักทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กชายจิรายุ ตาโท
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กหญิงชบา จอลุย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๒๔

เด็กหญิงณิศาชล คล้ายเจ๊ก
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กชายธาวิต ทับปลาย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กหญิงนิตยา ศิริขันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กหญิงบุญตา เพลงปาน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กหญิงปาริชาติ นอก้า
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กชายปยะพงษ์ พอดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๓๐
เด็กหญิงมาริสา สุนิตย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กชายวรพล ทองทุ้ม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๓๒

นางสาวสาวภา ใจดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๓๓

เด็กชายสุทธิกร อุ้มบุญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กหญิงสุพรรณษา บุญเลิศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กหญิงอภิชญา สันตะวัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๓๖

เด็กหญิงอมรกานต์ อำมาตย์โท
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กชายเก่งกาจ พุดดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กชายเจษฎา นาโก
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กหญิงเล็ก หักทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๔๐
เด็กหญิงปนัดดา แย้มมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กหญิงวรรณกร กิตติศิลปสาร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กหญิงสุณิสา หาญมาก
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กหญิงอรทัย บุญเลิศ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กหญิงเปรมวิภา จันทร์เทพ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กหญิงกนกรดา พงษ์สะอาด
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กหญิงกาญจนา ทองเอียม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กชายจักรพันธุ์ สุขสดใส
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กชายชลันธร คำภีระ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กชายชาลี ไม่ทราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๕๐
เด็กชายซานเด บอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กชายนพรัตน์ นำเจริญลาภ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กชายบุลากร จูใจนิม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กหญิงปณฑิตา บุรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ ผลพัฒนา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๙ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กชายพิทยา จ่าทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กหญิงภูมรินทร์ กันภัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กชายภูริทัตน์ ประพฤติตรง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กชายรัญชน์ วงศ์ทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กชายละว้า บุญทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๖๐
เด็กชายศรัณย์ เทพี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กหญิงสุนิสา สีเสวก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กหญิงสุภัชชา จันทร์ลา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กหญิงสุภัทรา ไชยา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กหญิงอภิญญา หงษา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กหญิงอาทิตญา บุญมัง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กชายอานนท์ ดิษเทศ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กหญิงอารยา ไม่ปรากฏ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กชายอ่องโกโก ไม่ทราบ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กชายเอนก แสงจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๗๐
เด็กชายแดน เขือนแก้ว

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กชายแปปซี

่

บุญช่วย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กหญิงกริษฐา แก้วพลอย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายกฤษฎา วรรณโภคิน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กชายกันตพัฒน์ ปกสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ บัวนาค
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กหญิงกาน กันยา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กหญิงกิตติกาข์ แย้มพุก
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๗๘

เด็กชายก้องภพ สุวรรณสน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กชายคุณานนต์ โพธิฆัง

์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๘๐
เด็กชายคุณานนท์ เสาร์แก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๘๑
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ เหมกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กหญิงจริยาวดี ทองดอนนาค
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กชายจิตริน อภิวัฒนะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กหญิงจิรนันท์ กุลโสภณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กชายจิระพงศ์ จ้อยทรัพย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กหญิงชลดา กุลีพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กชายชัยวัฒน์ คำเขียว
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กหญิงชุติมา คังพุ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กหญิงฐิติวรดา พันแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๐ / ๒๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๖๙๙๐ เด็กหญิงณัฏฐ์ฐภิญญา
ธาดาพัฒน์ธน

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กชายณัฐกรณ์ แจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กหญิงณัฐณิฎา ทองส่งโสม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวมิง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กชายทัศน์พล พุตลพ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กชายทินกร คุณะภาที
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กชายธนญชัย ทัฬหกรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กหญิงธนพร ทองอ่อน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กหญิงธมลวรรณ ซุยสกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กชายธิติ วงษ์สุวรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กชายนภดล คานธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กหญิงนฤมล บุญทิน

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กหญิงสุนิษา คำภักดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กหญิงสุปราณี มันคงเสมอ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กหญิงสุพิชญา จรสัมฤทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กหญิงกชกร บุญช่วย

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พานิชเกษตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๐๗
เด็กหญิงฉัตรฑริกา บุญช่วย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๐๘
เด็กชายญาโณทัย สุนทรวัฒน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กหญิงณัฐชา สุริฉาย

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กชายทัตพล เทพสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๑๑
เด็กชายธนพล ปลายแก่น

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๑๒
เด็กหญิงนาตาลี พุดดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๑๓
เด็กหญิงปณิตา มะลิทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๑๔
เด็กหญิงปภาดา สุขสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๑๕
เด็กหญิงประภาพันธ์ กิงวงศา

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๑๖
เด็กหญิงปริยา บุญเลิศ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๑๗
เด็กหญิงปริศนา ดีไทย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๑๘
เด็กหญิงปทมา กลินเพชร

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๑๙
เด็กหญิงปาริชาติ ถาพร

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กชายปยนันท์ รอดแดง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๒๑
เด็กชายพงศกร หลีสุวรรณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๒๒
เด็กชายพีรพัฒน์ เกษมพันธุ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๒๓
เด็กชายภูริทัตต์ ขวัญกิจสมบูรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๒๔
เด็กชายรัฐภูมิ นุชแทน

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๑ / ๒๒๔

้
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รบ ๒๔๕๙/๗๐๒๕
เด็กหญิงรัศมี ดูแบบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๒๖
เด็กหญิงรืนฤดี

่

ปรีเปรมโอฐ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๒๗
เด็กหญิงลักษิกา ศรีเจริญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๒๘
เด็กหญิงวรรณศิริ ทองพันเตีย

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๒๙
เด็กหญิงวรินทร์ทิดา ธนาทรัพย์เจริญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กหญิงวรินทร์พร กะดิ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๓๑
เด็กหญิงวริศรา จินดาแจ้ง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๓๒
เด็กหญิงวริษา บุกออก

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๓๓
เด็กหญิงวริษา สว่างเมฆ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๓๔
เด็กหญิงวิจิตรา จีพล้ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๓๕
เด็กชายศิรวิทย์ ภู่รัก

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๓๖
เด็กชายศุภวรรฒ บุญเลิศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๓๗
เด็กชายสิงหา หาโอกาศ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๓๘
เด็กหญิงสุธิดา วงศ์ทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๓๙
เด็กหญิงอิสริยา แซ่เฮ้ง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๔๐ เด็กหญิงเบญจ์ชฎาธาร
ศรีใจคำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๔๑
เด็กหญิงแพรวรุ่ง ศิรินภาพงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๔๒
เด็กหญิงกนกพร บุญเลิศ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๔๓
เด็กหญิงกุลสินี กุลีพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๔๔
เด็กชายก้องศักดิ

์

มึงจี

้ ่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๔๕
เด็กหญิงจุฑามาศ เผ่าผู้ดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๔๖
เด็กหญิงณัฐชา ภูสีดวง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์วรรณะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สิริแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๔๙
เด็กหญิงดวงรัตน์ วรรณโภคิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กหญิงธนกร แซ่ดิน

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๕๑
เด็กชายธนภัทร คุ้งลึงค์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๕๒
เด็กชายธนยศ จินดาแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๕๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ชมญาติ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๕๔
เด็กชายธีรนัย จีพล้ง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๕๕
เด็กหญิงนภาพร คุ้มญาติ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๕๖
เด็กหญิงนริษา อบรองผาด

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๕๗
เด็กชายนิโคล่า ตูร์รีออง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๕๘
เด็กหญิงนำฝน พิมมะทา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๕๙
เด็กชายบวรเทพ ชมภูพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๐๖๐
เด็กชายบุญยลักษณ์ รวมทรัพย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๖๑
เด็กหญิงบุรัสกร แสนตา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๖๒
เด็กชายบุรินทร์ บุญเลิศ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๖๓
เด็กหญิงประภาพร คุณาพิทักษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๖๔
เด็กหญิงปราญชลี ศิริแช่ม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๖๕
เด็กชายปวริศ นายดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๖๖
เด็กชายปวิตร สร้อยสำราญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๖๗
เด็กหญิงปวีณา ชัยเกตุ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๖๘
เด็กหญิงปยะธิดา ทองเทียบ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๖๙
เด็กหญิงพรวิมล วันเลิศงาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๗๐
เด็กหญิงพัลลภา วิสิฐศุภการ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๗๑
เด็กหญิงพิมพ์ดาว ฟาสางขุนเขา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๗๒
เด็กหญิงพีรพร รวมทรัพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๗๓
เด็กหญิงพีรพรรณ รวมทรัพย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๗๔
เด็กหญิงพุธิตา สระทองจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๗๕
เด็กชายภาคิน ภูริศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๗๖
เด็กชายภูริภัทร จับโปรย

๊

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๗๗
เด็กหญิงมนต์ทิพย์ บุญเชิญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๗๘
เด็กชายมังกร ศรีลับขวา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๗๙
เด็กหญิงรดา ดูแบบ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๘๐
เด็กหญิงรมิดา สอาดนัก

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๘๑
เด็กชายวัลลภ พุธพริง

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๘๒
เด็กหญิงวัลลภา โพธิม่วง

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๘๓
เด็กชายสิรภพ เสาเวียง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๘๔
เด็กหญิงสุรารักษ์ นวลเขียว

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๘๕
เด็กหญิงสุวิมล ขวัญเมือง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๘๖
เด็กหญิงสุวิมล แก้วสะอาด

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๘๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก้วปากเปาะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๘๘
เด็กชายอนวัทย์ อุดมพัฒนวิธาน

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๘๙
เด็กชายอภินันท์ บุญชัยยะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๙๐
เด็กชายอภิรักษ์ ภูธร

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๙๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองดอนนาค
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๙๒
เด็กหญิงอักษราภัค เณยา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๙๓
เด็กหญิงอุรุณี สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๙๔
เด็กชายเกรียงไกร ทำดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๓ / ๒๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๐๙๕
เด็กหญิงเขมิกา หาโอกาส

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๙๖
เด็กชายเจษฎาภร ศิริชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๙๗
เด็กชายเมธา คำทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๙๘
เด็กชายเอกบดินทร์ สีหาวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๐๙๙
เด็กหญิงไพลิน ทนานทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๐๐
เด็กหญิงกนกพร อัวทู

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๐๑
เด็กชายกรวิชญ์ นิลพานิช

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๐๒
เด็กชายกันตภณ เสนา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๐๓
เด็กหญิงกัลยา ศรีสะอาด

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๐๔
เด็กหญิงกิตติธร ขุนใจ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๐๕
เด็กชายกิตติธัช บุญเล็ก

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๐๖
เด็กหญิงจิตตา บุญเอือ

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๐๗
เด็กหญิงจิรภัทร แสงจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๐๘
เด็กหญิงช่อชมพู ช่อชวนชม

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๐๙
เด็กหญิงณัชชา หงษ์ษา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๑๐
เด็กหญิงดาราวรรณ ศักดิชัย

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๑๑

เด็กชายธนพล ทองดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๑๒

เด็กชายธนภัทร ไวบรรเทา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๑๓

เด็กชายธนาวัฒ ศรีวิลัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๑๔

เด็กชายธนโชติ จันทะจอน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๑๕

เด็กหญิงธันย์ชนก สุริเมือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๑๖

เด็กหญิงธาริกา จ่าทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๑๗

เด็กหญิงธิดา พินี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๑๘

เด็กหญิงธิดาพร คุ้งลึงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ นายออง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๒๐
เด็กหญิงธิติกานต์ พรหมนิมิต

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๒๑

เด็กชายธีรนัย บุญติง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๒๒

เด็กชายนราวิชญ์ ปญจันตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๒๓

เด็กชายปฏิภาณ โคตคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๒๔

เด็กหญิงปภาวดี ทองไหล
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๒๕

เด็กชายประกิต บุญช่วย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๒๖

เด็กชายประเสริฐ โพมี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๒๗

เด็กหญิงปาริฉัตร สิริแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๒๘

เด็กหญิงปาริชาติ จามี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๒๙

เด็กหญิงปุณณิศา อุดปา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๔ / ๒๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๑๓๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ คงมัน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๓๑

เด็กชายภานุพงศ์ แสงเจริญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๓๒

เด็กชายภูริ เหล็กดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๓๓

เด็กหญิงมนพัทธ์ จามี
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๓๔

นางสาวมะลิ กุหลาบ
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๓๕

เด็กหญิงมโนรา พวงค์สด

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๓๖

เด็กหญิงรุ่งกานต์ กิมหวัง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๓๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี นรชัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๓๘

เด็กหญิงลัดดา ทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๓๙

เด็กหญิงลัดดา เทพสวัสดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๔๐
เด็กหญิงวรรณพร วัฒนา

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๔๑

เด็กหญิงวาสนา ทองยุ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๔๒

เด็กหญิงวาสนา ริสกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๔๓

เด็กหญิงวิภาวี ศักดิชัย

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๔๔

เด็กหญิงศรุตา จามี
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๔๕

เด็กหญิงศศิประภา โตสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๔๖

เด็กชายศุภมิตร แจ้งประดิษฐ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๔๗

เด็กชายสรวิศ ดอนมะไพร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๔๘

เด็กชายสวิตต์ ขุนหอคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๔๙

เด็กหญิงสันติภาพ ศิริธรรมมงคล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๕๐
เด็กหญิงสุจินดา รุ้งแสง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๕๑

เด็กหญิงสุทธิดา นุดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๕๒

เด็กหญิงสุนันทา ทุมมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๕๓

เด็กหญิงสุนิษา ฉายแสง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๕๔

เด็กหญิงสุนิสา วงศ์ทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๕๕

เด็กหญิงสุวรรณี เอ็นทุ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๕๖

เด็กชายอติชาต วงศ์ทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๕๗

เด็กชายอนุวัฒน์ หอมกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๕๘

เด็กหญิงอภิญญา บริวรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๕๙

เด็กหญิงอรณิชา วารุณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๖๐
เด็กหญิงอรณี ทองแดง

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๖๑

เด็กหญิงอรอนงค์ นาคอ่อน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๖๒

เด็กหญิงอัญชลีน่า ศรีคช
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๖๓

เด็กหญิงอัยฏา ตระการเกตุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๖๔

เด็กหญิงอิชยา ชาติอารีย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๕ / ๒๒๔

้
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รบ ๒๔๕๙/๗๑๖๕

เด็กชายอีก้อง

่

ไม่ทราบ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๖๖

เด็กชายอีทอง

่

ไม่ทราบ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๖๗

เด็กชายเชฐวุฒิ กันภัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๖๘

เด็กหญิงเมธาพร เกือบงาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๖๙

นางสาวเอ บุญทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๗๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ พลภูเมือง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๗๑

เด็กหญิงแอ๊ปเปล หงสาวดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๗๒

เด็กหญิงโชติกา คุ้งลึง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๗๓

เด็กหญิงกาญจนา ขันถม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๗๔

เด็กชายจิณณธรรม ธานีรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๗๕

เด็กชายชาติพงษ์ อยู่ดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๗๖

เด็กชายดนุสรณ์ มงคลวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๗๗

เด็กหญิงธนกฤต ทิพยประภาพ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๗๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ ผลเจริญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๗๙

เด็กหญิงธิดาวรรณ หาโอกาส
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๘๐
เด็กชายนภีม สดเจริญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๘๑

เด็กชายพงษธร บัวมุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๘๒

เด็กชายมฤคทัศน์ อินฤทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๘๓

เด็กหญิงมิตร สีทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๘๔

เด็กชายมิตรชัย บุญมาก
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๘๕

เด็กชายศุภชัย ทองดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๘๖

เด็กหญิงสอางค์ พุดดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๘๗

เด็กชายสีใส ทรายทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา จีช่วย

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๘๙

เด็กหญิงโชวาบ เอวี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๙๐
เด็กหญิงกัลยกานต์ ทองอยู่

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๙๑

เด็กชายณัฐชนน สีเหลียม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๙๒

เด็กหญิงตุ๊กตา พลแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๙๓

เด็กหญิงริฌา กลินขจร

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๙๔

เด็กหญิงลลิตา สุโพธินอก

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๙๕

เด็กหญิงวิจิตรา พาพงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๙๖

เด็กชายศรัณย์ มีเนียม
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๙๗

เด็กชายศิวนาถ กล่อมเกลียง

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๙๘

เด็กชายสรัช ชันอารี

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๑๙๙

เด็กหญิงอนงค์รัตน์ สินไทย
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๖ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๒๐๐
นายอนุกูล เขียนโกลา

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๐๑
เด็กหญิงอารียา มหาไทย

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๐๒
เด็กหญิงเจนจิรา ลาโท้

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๐๓
เด็กหญิงเพชรศรี ควบ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๐๔
นางสาวกนิษฐา จ่ารุ่ง

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๐๕
นางสาวกัญญารัตน์ มาชู

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๐๖
นายกิตติชัย กล่อมเกลียง

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๐๗
นางสาวจุฑามณี เศษวิสัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๐๘
นางสาวชลลดา วันกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๐๙
เด็กหญิงญานันท์ จันทร์ทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๑๐
นายฐิติวัฒน์ ยิงยงสุข

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๑๑

นายบุญรอด จ่ารุ่ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๑๒

นางสาวปราณี โพธิอาจ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๑๓

นายพงษ์ศักดิ

์

ศรีสงคราม
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี แก้วปากเปาะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๑๕

เด็กชายวุฒิไกร หัวใจฉำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๑๖

เด็กชายสมพร คุ้งลึงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๑๗

นางสาวสิราวรรณ สิงห์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๑๘

นางสาวจันทิมา สลับสี
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๑๙

นางสาวนันทิดา บุตรนนท์
๒๖/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๒๐
นางสาวแอพอ พินี

๒๖/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๒๑

เด็กหญิงขวัญรดา แก้วงาม
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๒๒

เด็กหญิงฉัตรชวานี บุตรเกตุ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๒๓

เด็กชายชินวัฒน์ สุวรรณรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ใจหวัง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๒๕

เด็กชายณัฐภัทร พระแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๒๖

เด็กหญิงณัฐริกา นุชเจริญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๒๗

เด็กชายธนวันต์ เสลาหอม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๒๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สามารถ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๒๙

เด็กหญิงปวีณา มะลิซ้อน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๓๐
เด็กหญิงปาลิตา อรุณเลิศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๓๑

เด็กชายพิธิวัฒน์ แก้วเกตุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๓๒

เด็กชายภัทรพิศิษฏ์ พันธ์ผู้
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๓๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สีคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๓๔

เด็กชายสิทธิชัย ศรีบุญเรือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๗ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๒๓๕

เด็กหญิงสุรัสวดี บุญสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๓๖

เด็กหญิงอัฐภิญญา สีน้อย
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๓๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญปลอด

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๓๘

เด็กชายศิริชัย พระวิเศษ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๓๙

เด็กหญิงธิติสุดา ทองซิว
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๔๐
เด็กหญิงสาวิตรี มุมแดง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๔๑

เด็กหญิงอรนภา แก้วกล้า
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๔๒

เด็กหญิงปาริฉัตร น่วมธนัง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)

วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๔๓

เด็กหญิงอารวดี ชูรัตน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๔๔

เด็กหญิงพลอยชมพู เอียะสมบูรณ์

๊

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๔๕

เด็กชายณัฐภัทร ติงต้อย

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๔๖

เด็กชายพนา นามวิชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๔๗

เด็กหญิงรัญชิดา ศิริจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สามศรีเผือก
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๔๙

เด็กหญิงกุสุมา ด่อนสิงหะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๕๐
เด็กหญิงจันจิรา คงมา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๕๑

เด็กหญิงจารุนันท์ คำโท
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ดีกัน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๕๓

เด็กชายดนัย สีสมุทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๕๔

เด็กหญิงพรพิมล แก้วพฤกษ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ กุลพงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๕๖

เด็กชายเกริกชัย ยอดยิง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๕๗

เด็กหญิงโชติกา แก้วพฤกษ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๕๘

เด็กหญิงปาริฉัตร เทียนวันวิสาข์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๕๙

เด็กหญิงเกวลิน ทองกลัน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๕๙/๗๒๖๐
เด็กหญิงกรกนก เกิดปาน

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๖๑

เด็กชายกันต์ ลามา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๖๒

เด็กหญิงกัลญา เต้าทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๖๓

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญมี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๖๔

เด็กชายช้าง ซานุ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๖๕

เด็กหญิงญาดา ทุคล้าย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๖๖

เด็กหญิงณัชชา วารี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สว่างเกตุ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๖๘

เด็กชายดนัย บัวงาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๖๙

เด็กชายดวงสนธิ แสด
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๒๗๐
เด็กชายทองเพชร ศิริประทุมทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๗๑

เด็กชายธวัชชัย บาบู
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๗๒

เด็กหญิงน้องเล็ก เนินทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๗๓
เด็กชายปกรนรินทร์ ชาติอารีย์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๗๔

เด็กชายประชาชาติ เนินทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๗๕

เด็กชายปริญญา สิริประทูทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๗๖

เด็กหญิงปยวัน ปณษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๗๗

เด็กหญิงพร บุญทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๗๘

เด็กหญิงพลอย วงศ์ทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๗๙

เด็กหญิงภาวิดา คะอี

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๘๐
เด็กหญิงรตา ทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๘๑

เด็กชายรวิช ทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๘๒

เด็กหญิงลิดา พงกิงแก้ว

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๘๓

เด็กชายวสันต์ วงค์ทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๘๔

นายวิชัย ทองมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๘๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สามพ่วงบุญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๘๖

เด็กชายศุภารัก ทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๘๗

เด็กชายสมชาติ คีรีมาศงาม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๘๘

นายสมพร พงกิงแก้ว

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๘๙

เด็กชายสอง บัวงาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๙๐
เด็กหญิงสุทาวดี วงศ์ปรีชาชัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๙๑

เด็กหญิงสุวรรณี ทองคล้าย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๙๒

เด็กหญิงสโรชา ทรายทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๙๓

เด็กหญิงหนึง

่

ทุคล้าย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๙๔

เด็กหญิงอัญชลี ด้วงสโมสร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๙๕

เด็กชายอารัญ บุอ่อง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๙๖

เด็กหญิงอารียา ทองมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๙๗

เด็กชายเฉอเคอะ รวบรวม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๙๘

เด็กชายเพชร เจงู
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๒๙๙

เด็กหญิงเมย์จิ ไมเลา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๓๐๐
เด็กชายโซนี

่

ซานุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๓๐๑
เด็กชายใหม่ วงทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๕๙/๗๓๐๒
เด็กหญิงกมลรักษ์ พุกอ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๐๓
เด็กหญิงกะยอมึก ซวย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๐๔
เด็กหญิงกัลย์สุดา ดู่คู๊

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๓๐๕
เด็กหญิงกุหลาบ จอฉะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๐๖
เด็กหญิงจันทร์สุดา ชาติอารีย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๐๗
เด็กหญิงจิดาภา บุญเลิศ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๐๘
นางสาวจิตตรา จ่าแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๐๙
เด็กหญิงชัญญา เบเย

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๑๐
เด็กหญิงดอกไม้ พูกะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๑๑

เด็กหญิงดาว กัวพู่
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๑๒

เด็กหญิงดาว จอฉะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๑๓

เด็กชายตว่าดุ ซะดิ

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๑๔

เด็กหญิงนริสา ทองเย็น
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๑๕

เด็กชายนันทชัย พุกอ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๑๖

เด็กหญิงน้องกุ้ง แคระ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๑๗

เด็กหญิงปาเตมึ ถุลอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๑๘

เด็กชายพชร จอแว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๑๙

เด็กหญิงพรพรรณ ภู่จุ้ย
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๒๐
เด็กหญิงภัทราพิษฐ์ พนมบริรักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๒๑

เด็กหญิงลัลลิภัค จะขุ่น
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๒๒

เด็กหญิงสุชานารถ อินเรือง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๒๓

เด็กชายแคระ บุญแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๒๔

เด็กหญิงแพรวรรณ ยาแซ้

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๒๕

เด็กหญิงกุลณัฐ ประนางรอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๒๖

นางสาวชัญญา อีสู
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๒๗

เด็กหญิงธารทิพย์ คงติด
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๒๘

เด็กชายกายสิทธิ

์

ชิโพแฮ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๒๙

เด็กชายดลธรรม บุญแย้ม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๓๐
เด็กชายธนพล สุขเกษม

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๓๑

เด็กชายธนภัทร เมืองด้วง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๓๒

เด็กหญิงนฤมล คงพระ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๓๓

เด็กหญิงปยะฉัตร แจ้งกระจ่าง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๓๔

เด็กชายพิชัยวิชย์ ไล้รอด
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๓๕

เด็กหญิงภคพร พันธุ์ศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๓๖

เด็กหญิงอินฑิรา เสมลับ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๓๗

เด็กหญิงสายธารา ด้วงงาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมใจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๓๙

เด็กหญิงกัลยา หงษ์ทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๐ / ๒๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๓๔๐
เด็กชายจรัสภพ อินทนิล

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๔๑

เด็กชายฐิติกร ท่าดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๔๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร เจ็กปอน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๔๓

เด็กหญิงปณิดา แก้วฟา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๔๔

เด็กหญิงมาริสา พรมมา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๔๕

เด็กชายรณภูมิ สอนหนองโพธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๔๖

เด็กชายรพีภัทร ปญญาสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๔๗

เด็กหญิงวีรยา เกียมแสนเมือง

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๔๘

เด็กหญิงสุธิตา แสงอาทิตย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๔๙

เด็กชายอภิรักษ์ ทองคงอ่วม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๕๐
เด็กหญิงอรพรรณ บัวผัน

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๕๑

เด็กหญิงอลิศษา บุญมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๕๒

เด็กชายอัฐพล เกิดทิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๕๓

เด็กหญิงอาทิมา เกตุมณี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๕๔

เด็กชายชัยวัฒน์ รุ่งเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๕๕

เด็กชายตุลา แก้วมังกร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๕๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ สุราวุธ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๕๗

เด็กชายพงศธร เสนีวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๕๘

เด็กหญิงกัณฐิกา แปนแหลม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๕๙

เด็กชายการันต์ ชมอ้าย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๖๐
เด็กชายธัญณัฐ ปอปาลี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๖๑

เด็กหญิงนันท์นลิน เนียมเตียง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๖๒

เด็กชายพบธรรม กองอ่อน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๖๓

เด็กหญิงพรสวรรค์ มุลคอน
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๖๔

เด็กชายวศิน นุชแทน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๖๕

เด็กหญิงกมลพรรณ แม่กอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๖๖

เด็กชายณัฐนนท์ วงศ์จันทรดา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๖๗

เด็กหญิงทินมณี ปนปด
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๖๘

เด็กชายปยวัฒน์ โคตรวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๖๙

เด็กหญิงภาพิมล นุชแทน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๗๐
เด็กหญิงวณิดา สว่างเนตร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๗๑

เด็กชายอธิคม แซ่จิว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๗๒

เด็กหญิงอังคณา จรเอ้กา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๗๓

เด็กชายพงศกร ใจบุญ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า วัดเก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๗๔

เด็กหญิงวันวิสา วงศ์ทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า วัดเก่าต้นมะค่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๑ / ๒๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๓๗๕

เด็กหญิงกรพินธุ์ อินทร์โพธิทอง

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า วัดเก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๗๖

เด็กหญิงทยิดา สุทธิ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า วัดเก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๗๗

เด็กชายธีรภัทร สีสมุทร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า วัดเก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๗๘

เด็กหญิงอรอุมา บุญมี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๗๙

เด็กหญิงอลิสา ทองพันธ์เตีย

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๘๐
เด็กหญิงกัลยา บ้วนอู่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๘๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทุ่งใหญ่
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๘๒

เด็กหญิงฐิติยาพร ทุ่งใหญ่
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๘๓

เด็กหญิงธัญพิชชา เทพมณี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๘๔

เด็กชายธีระพงศ์ บุญมี
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๘๕

เด็กชายประดิพัทธ์ จันเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๘๖

เด็กหญิงภานุมาส สืบติภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๘๗

เด็กหญิงสุริสา เอียมสอาด

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๘๘

เด็กหญิงสโรชา ทองคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๘๙

เด็กหญิงกุลปรียา โดดไทย
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๙๐
เด็กชายคิรินทร์ เกตุสวัสดิสมคร

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๙๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โมเล็ก

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๙๒

เด็กชายฉัตรมงคล เอียมกิจ

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๙๓

เด็กชายชนินทร์ โพธิมี

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๙๔

เด็กชายชัยวัฒน์ แจ้งธรรมมา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๙๕
เด็กหญิงณรีกาญจน์ รสใจ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๙๖

เด็กหญิงณิชาภัทร เหมือนสมัย
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๙๗

เด็กชายธนชัย อนุมอญ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๙๘

เด็กชายธนธรณ์ ทิพโม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๓๙๙

เด็กชายธนภัทร จันทร์ธรรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๐๐
เด็กชายธนภัทร สุขเอียม

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๐๑
เด็กชายธนารัฎฐ์ จิยา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๐๒
เด็กหญิงธันยพร เทียงลิม

่ ้

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๐๓
เด็กชายธีรวัฒน์ วังสุข

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๐๔
เด็กหญิงนภัส ศรีสงคราม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๐๕
เด็กชายนิธิวัฒน์ บัวล้อม

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๐๖
เด็กหญิงนิสา อำนวยผล

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๐๗
เด็กชายพงศกร พันธ์พินธุ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๐๘
เด็กชายพสิษฐ์ โมใหญ่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๐๙
เด็กชายพิณรพัด แก้วงาม

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๔๑๐
เด็กหญิงภัทรดา วัฒนรุจิวงศ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๑๑

เด็กหญิงภูษณิศา คำคล้าย
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๑๒

เด็กชายวุฒิชัย เทียงลิม

่ ้

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๑๓

เด็กชายสิทธิวัฒน์ แสงแจ่ม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๑๔

เด็กหญิงสิริวรรณ ทรงน้อย
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๑๕

เด็กหญิงสุจริตรา แก้วกลัด
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๑๖

เด็กหญิงสุนันทินี อาวรณ์จิตร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๑๗

เด็กหญิงสไบทิพย์ โกลา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๑๘

เด็กชายอาทิวราห์ ปอมพร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๑๙

เด็กชายเพทาย ศรีวิชัยวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๒๐
เด็กหญิงกชกร อ้นฟอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๒๑

เด็กหญิงกรกนก เอกปจชา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๒๒

เด็กชายกฤตพาส แก้วรุณคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๒๓

เด็กชายกิตตินันท์ อ้นพา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๒๔

เด็กชายคุณากร หอมอุดม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๒๕

เด็กหญิงจุฑามาศ สาททอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เกษสุวรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๒๗

เด็กหญิงณภัทร ชืนจวงจันทร์

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๒๘

เด็กชายณัฐภัทร พิมพ์เพ็ชร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๒๙

เด็กหญิงณิชา สุขชัยศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๓๐
เด็กหญิงณิชารีย์ ชัยชาญพันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๓๑

เด็กชายทนงค์ศักดิ

์

จันทร์เพ็ชร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๓๒

เด็กหญิงทิพธัญญา ทองเปง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๓๓

เด็กชายธนพล คงนาค
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๓๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ อเนกานันท์กุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๓๕

เด็กหญิงธีรภรณ์ กาฬภักดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๓๖

เด็กชายธีรภัทร กาฬภักดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๓๗

เด็กชายนัทธพล ผงคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๓๘

เด็กชายนันทกร ดิษฐ์เล็ก
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๓๙

เด็กหญิงนาดา บัวผัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๔๐
เด็กชายนาธาร ศรีวัง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๔๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ อาวรณ์จิตร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๔๒

เด็กหญิงนิภาพักตร์ มารัตน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๔๓

เด็กชายปรัชญาเมธี อู่ขลิบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๔๔

เด็กชายพศวัต พ่วงแจงงาม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๓ / ๒๒๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๔๔๕

เด็กหญิงภัทรวดี อำไพจิต
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๔๖

เด็กหญิงมณฑิตา เชียงกา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๔๗

เด็กหญิงมีนา ศรีวัง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๔๘

เด็กหญิงวรรณิษา จงไพศาล
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๔๙

เด็กหญิงวันวิสา กรุดสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๕๐
เด็กชายวีรพงษ์ กลินจันทร์

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๕๑

เด็กชายศรัณย์ภัทร แสงชัญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๕๒

เด็กหญิงศริญญา ทองโพธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๕๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

เทียงลิม

่ ้

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๕๔

เด็กหญิงสุนีย์ ทองมาก
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๕๕

เด็กชายอธิบดี อินนุ่ม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๕๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ศิษทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๕๗

เด็กหญิงเกตน์นิภา เสือโภชน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๕๘

เด็กชายเทวัน วิเศษศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๕๙ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
กุ้งโพธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๖๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เกษสุวรรณ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๖๑

เด็กชายไกรตะวัน เพียงไตรทิพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๖๒

เด็กชายไชยวัฒน์ พิมพา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๖๓

เด็กหญิงกรรณิกา โพธิศรี

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๖๔

เด็กหญิงกัญฐิตา ยะเชษฐา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๖๕

เด็กชายกิตติภัทร ชินเครือ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๖๖

เด็กหญิงกุลภัสสร ภูสท้าน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๖๗

เด็กหญิงจิดาภา จันโทศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๖๘

เด็กชายจิรภัทร นิมอนงค์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๖๙

เด็กหญิงชญาดา กงจก
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๗๐
เด็กหญิงชญาดา สำรวย

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๗๑

เด็กหญิงชนนิกานต์ พรหมงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๗๒

เด็กหญิงชุติมา ลายคล้ายดอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๗๓

เด็กหญิงณิชาพัชร์ เจริญสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๗๔

เด็กหญิงทิพวรรณ ทรงน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๗๕

เด็กชายธนกร คำกองแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๗๖

เด็กหญิงธัญมาศ เทียงลิม

่ ้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๗๗

เด็กชายธเนศ กิงสวัสดิ

่ ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๗๘

เด็กชายธเนศ คล้ายจันทร์พงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๗๙

เด็กชายนราธร สีสมุทร
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๔ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๔๘๐
เด็กหญิงปาริฉัตต์ พิมพ์พิน

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๘๑

เด็กชายพงศธร แก้วยิงยง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๘๒

เด็กชายพัสกร โต๊ะทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๘๓
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

กงจก
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๘๔

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญประเสริฐ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๘๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ จิตรจัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๘๖

เด็กชายภูริภัทร พึงสามัคคี

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๘๗

เด็กชายมหาราช จันทร์คล้าย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๘๘

เด็กหญิงวริษฐา จันทร์เสียงใส
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๘๙

เด็กหญิงวิภาดา พิศดาร
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๙๐
เด็กชายวีรภัทร โมฆรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๙๑

เด็กชายวุฒิกร ดีสกูล
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๙๒

เด็กชายศราวุฒิ ทองเปง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๙๓

เด็กหญิงศศินิภา พิจาระโชติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๙๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

งามศิริโรจน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๙๕

เด็กชายศิวัส ชาญชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๙๖

เด็กหญิงสุนิสา ขุนวิไชย
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๙๗

เด็กชายอนุชา สุทธิไกร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๙๘

เด็กชายอนุพนธ์ คุ้มแสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๔๙๙

เด็กหญิงอมลณัฐ ไชยสนิท
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๐๐
เด็กชายเจษฎา บุญสาง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๐๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ กล่อมน้อย

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๐๒
เด็กชายกฤตพร คำกองแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๐๓
เด็กหญิงกานดา บุญแตง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๐๔
เด็กชายกิตติธัช เล่าทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๐๕
เด็กหญิงจิธิพร กุลสวัสดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๐๖
เด็กหญิงจุฑามาศ พูลทวี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๐๗
เด็กหญิงธันย์ชนก อ้นฟอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๐๘
เด็กชายธิติวุฒิ ยมด้วง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๐๙
เด็กชายธีรไนย สิทธิชัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๑๐
เด็กหญิงนิมิตรกัลยา กล่อมน้อย

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๑๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ พิมรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๑๒

เด็กหญิงบุษราภรณ์ สืบเหล่ารบ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๑๓

เด็กชายผดุงพล อ้นพา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๑๔

เด็กหญิงศศินิภา โชคชืน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๕ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๕๑๕

เด็กชายศุภมิตร สงค์น้อย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๑๖

เด็กชายสรศักดิ

์

โกลา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๑๗

เด็กหญิงสาลี

่

ไม่ทราบ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๑๘

เด็กหญิงสุภัทรา เนียมแตง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๑๙

เด็กชายเจษฎา เพิมทรัพย์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๒๐
เด็กหญิงเบญญาภา สืบเหล่ารบ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๒๑

เด็กชายเสกข์สิทธิ

์

พิมพา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๒๒

เด็กหญิงกมลชนก บุญแตง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๒๓

เด็กหญิงกฤติยา ทิมเทียง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๒๔

เด็กหญิงกิตติกา สุขเอียม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๒๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริแสร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๒๖

เด็กหญิงณัฐธภัสสร ภูสท้าน
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๒๗

เด็กชายดำรงศักดิ

์

อินทร์พงศ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๒๘

เด็กชายนพพร แซ่โค้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๒๙

เด็กหญิงนัทจิรา แก้วเจริญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๓๐
เด็กหญิงปนัดดา จงสอน

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๓๑

เด็กชายสหรัฐ เทศวงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๓๒

เด็กหญิงสุพรรษา ทองคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๓๓

เด็กหญิงสุพัตรา ตรีแดงน้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๓๔

เด็กหญิงอรณิชา แซ่ลิม

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๓๕

เด็กชายชูเกียรติ ขุนทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๓๖

เด็กชายวัชรินทร์ พึงพันธ์

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๓๗

นายประกอบ ทองเปง
๐๘/๐๗/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๓๘

นางสุภาพ ทองเปง
๐๘/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๓๙

เด็กหญิงกรพินธ์ อินทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๔๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา บัวหอม

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๔๑

เด็กหญิงจินต์จุฑา ขุนนุช
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๔๒

เด็กหญิงชลลดา ชันเสมา

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๔๓

เด็กหญิงณิชาภัทร เกษมสุขสถาพร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๔๔

เด็กชายธเนศ เลียจี

้ ่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๔๕

เด็กหญิงนัยน์ปพร แปนมาก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๔๖

เด็กหญิงนิฤมล รักญาติ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๔๗

เด็กหญิงนิสา มะลิซ้อน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๔๘

เด็กหญิงภคปภา สระทองที
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๔๙

เด็กชายภาคภูมิ สำรวมใจ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๖ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๕๕๐
เด็กชายภานุมาศ ชัชวาล

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๕๑

เด็กหญิงภารดา จันทรชิต
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๕๒

เด็กหญิงศิริพร แสงโชติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๕๓

เด็กชายสงกรานต์ ขำพินวงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๕๔

เด็กชายสหราช มณีเนตร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๕๕

เด็กหญิงสิริวิมล อินวารี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๕๖

เด็กชายสุกิจ บุญเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๕๗

เด็กชายสุทธิกานต์ สาริมา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๕๘

เด็กหญิงสุภาพร เกียรติภราดร

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๕๙

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

บุญทองสุข
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๖๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชุ่มจิต

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๖๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ ด้วงแล้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๖๒

เด็กชายอดิศร ไพรนรินทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๖๓

เด็กหญิงไปรยา แปนมาก
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๖๔

เด็กชายณัฐดนัย จันทริก
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๖๕

เด็กชายอภิชัย ชุ่มจิต
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๖๖

เด็กหญิงณฐชยา ฟากฟน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๖๗

เด็กชายณภัทร รูปทอง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๖๘

เด็กหญิงณัฐชา คงหาญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๖๙

เด็กชายดรัณภพ ทองเกลียง

้

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ง่อมเขียว

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๗๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองเกลียง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๗๒

เด็กชายนพกร แซ่ลิม

้

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๗๓

เด็กชายนรวิชญ์ จิตต์สกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๗๔

เด็กหญิงนัชชา พวงทรัพย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๗๕

เด็กชายปณณธร ใจกว้าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๗๖

เด็กหญิงพรชิตา วงศ์มาก
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๗๗

เด็กหญิงอธิติยา สีนวล
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๗๘

เด็กชายอนาวิล ทองประศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๗๙

เด็กชายอนุชา สุดเส็งพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๘๐
เด็กชายเจษฎา คมขำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๘๑

เด็กชายรุ่งเรือง รุ่งสาโรจน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๘๒

เด็กชายวรายุทธ์ คงถาวร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๘๓

เด็กชายวีรภาพ เบียงสวาท

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๘๔

เด็กหญิงศศิณา รวมทรัพย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๗ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๕๘๕

เด็กชายอานุภาพ อินทรศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๘๖

เด็กหญิงกมลชนก เหล่าสำโรง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๘๗

เด็กหญิงกัลยากร อารีย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๘๘

เด็กหญิงณัฐพร ศรีแสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๘๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ พิมพ์หอม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๙๐
เด็กชายภูผา ทองมัน

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๙๑

เด็กชายวรวิช ตรีมาลา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๙๒

เด็กหญิงวิภาดา แจ่มขำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๙๓

เด็กหญิงสโรชา มุสิกวัตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๙๔

เด็กชายอดิเทพ พิณศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๙๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สิมาเลาเต่า

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๙๖

เด็กหญิงอริสา ชินวงษ์พรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๙๗

เด็กชายอาทิตย์ พูลพิพัฒน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๙๘

เด็กชายรชฏ รัชตวัชรางกูร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๕๙๙

เด็กชายศรัณย์ วงษ์ศรีนาค
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๐๐
เด็กชายเทพประทาน ชืนชอบ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๐๑
เด็กชายนรินทร์ โคกคำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๐๒
เด็กชายศุภวิชญ์ ยิมสงวน

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๐๓
เด็กชายกฤษนันณ์ ทองศฤงคลี

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๐๔
เด็กหญิงรวิภัส สุวรรณมาลัย

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๐๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองแดง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๐๖
เด็กหญิงรัมภา จันเชย

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๐๗
เด็กหญิงภันทิลา ภู่ศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๐๘
เด็กหญิงณัฐการณ์ สืบนุช

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๐๙
เด็กหญิงอรสา ผลเจริญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๑๐
เด็กหญิงกาญจนา สำเภาแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๑๑

เด็กหญิงกิตติกุล กลันทิพย์

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๑๒

เด็กชายจิณณพัต เจริญสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๑๓

เด็กหญิงตุลย์ธันยา จันทร์สมบูรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๑๔

เด็กหญิงธันยารัตน์ ศรีสิริพิสุทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๑๕

เด็กหญิงพรนิชา พุทธศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๑๖

เด็กหญิงพรพรรณ มะไพร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๑๗

เด็กชายพิชวัชร์ หลวงศักดิดา

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๑๘

เด็กหญิงวรรณนิภา ปานโต

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๑๙

เด็กหญิงสุธัญญา สุระเสียง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๘ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๖๒๐
เด็กชายอภิรักษ์ มะไพร

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๒๑

เด็กหญิงไพลิน คุ้มอยู่
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๒๒

นางนางปราณี ตันตระกูล
๑๓/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๒๓

นางจินตนา โพธารส
๑๒/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๒๔

นางสาวชนกสุดา พุฒขาว

๒๗/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๒๕

นางสาวปญญาพร อู่อำพร
๓/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๒๖

นางสาวปารวี เนืองไชยลี

่

๘/๑๑/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๒๗

นางสาวพูนศรี วรรณารุณ
๓๐/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๒๘

นางสาวสุภารัตน์ สัมมาชีพ
๒๑/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๒๙

นางเพ็ญศรี เพิกนิล
๒๔/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๓๐
นายทนงศักดิ

์

สินแต้ ๙/๐๔/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๓๑

เด็กหญิงกชกร พันธ์แจ่ม
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๓๒

เด็กหญิงกัลยา ทายทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๓๓

เด็กหญิงพฤกษา ขำเจริญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๓๔
เด็กหญิงพันธุ์พฤกษา ขำเจริญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๓๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พงศ์ไพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๓๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วิเศษสังข์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๓๗

เด็กหญิงสุภาวิตา มหาสังข์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๓๘

เด็กหญิงสุวรรณา เสมคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๓๙

เด็กชายณัฐพล เพ่งกลัด
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๔๐
เด็กชายณัฐพล โอ่งเคลือบ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๔๑

เด็กชายธนกร เขียวครืน

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๔๒

เด็กหญิงปนัดดา รุกเครือ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๔๓
เด็กชายปญญาวัฒน์ น้อยบุตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๔๔

เด็กหญิงปุญญิศา ปลีฟก
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๔๕

เด็กหญิงภัทรภร ตู้อ้น
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๔๖

เด็กหญิงมะลิ ยอดเคลือ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๔๗

นางสาวศุภรัตน์ จันทร์อิม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๔๘

เด็กหญิงสุพรรษา เลิศวิลัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๔๙

เด็กหญิงอุษา สุขใส
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๕๐
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ สุขเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๕๑

เด็กหญิงเฉลิมขวัญ โกยานันท์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๕๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ มะลิชัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๕๓

เด็กหญิงกฤษณา หมืนแผลง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๕๔

เด็กชายฉันทวัฒน์ บุญยืน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๙ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๖๕๕

เด็กชายชนัญชัย จำปาสัก
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๕๖

เด็กชายชานน ปรัชญาดำรงพล
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๕๗

เด็กหญิงดาวรุ่ง สัตตารุ่ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๕๘

เด็กชายธนวิทย์ ร่มโพธิรีย์

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๕๙

เด็กชายธนากร ปกคม
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๖๐
เด็กชายธนากร แปนกลัด

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๖๑

เด็กชายธีรภัทร์ โยธา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๖๒

เด็กชายนราธิป ทรงสกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๖๓

เด็กหญิงนารา นิติพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๖๔

เด็กหญิงนิจจารีย์ คล้ายเมือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๖๕

เด็กหญิงนุชนาฏ แซ่โง้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๖๖

เด็กหญิงพรนิภา ขำแผลง
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๖๗ เด็กหญิงพรรณพฤกษา แก้วกาญจนพงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๖๘

เด็กชายพรรษา เย็นนะสา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๖๙

เด็กหญิงพิกุลทอง นิลตะโก
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๗๐
เด็กชายพิพัฒพงษ์ วรไธสง

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๗๑

เด็กหญิงพิยดา จินดามรกฎ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๗๒

เด็กชายพีระฉัตร แต่งเมือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๗๓

เด็กชายพีระพงษ์ จู่ตัว

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๗๔

เด็กชายมงคล นวมอารีย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๗๕

เด็กชายมนตรี พูลสุวรรณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๗๖

เด็กชายยุทธนา สุธาพจน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๗๗

เด็กชายรัตพล มะลิชัง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๗๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แซ่ลี

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๗๙

เด็กหญิงวิวรรณา ช่วยดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๘๐
เด็กหญิงสริณญา อาทิตย์ตัง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา เรืองนาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๘๒

เด็กหญิงสุชาดา ร่มโพรีย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๘๓
เด็กหญิงสุพรรณนิกา สินสวาท

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา ปลอดชู
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา กว้างทุ่น
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๘๖

เด็กหญิงอรุณรัตน์ สีสายชล
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๘๗

นายขวัญชัย มาเวหา
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๘๘

นางสาวชาลินี วิจิตรานนท์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๘๙

นางสาวณัฐชา เซียงหวอง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒๐ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๖๙๐
นายธีรภัทร เภาพูล

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๙๑

นางสาวนำฝน เกิดขาว
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๙๒

นางสาวบัณฑิตา แผ้วตัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๙๓

นายประวิทย์ จันอินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๙๔
เด็กหญิงพรรณทิพา จำเล

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๙๕

นายลิขิต หมืนแผลง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๙๖

เด็กชายวรพจน์ แหยมแจ่ม
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๙๗

นายวรเมธ มหาชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๙๘

นางสาวสุพรรษา มากระจัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๖๙๙

นายสุภเวช ทองคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๐๐
นายสุวัชชัย ไข่นิล

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๐๑
เด็กชายอาทิตย์ สังข์ทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๐๒
เด็กหญิงอินทิรา ดวงจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๐๓
เด็กหญิงเต็มศิริ ก้อนทิพย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๐๔
นายคณาธิป ขำเจริญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๐๕
นายจิรติ มาเวหา

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๐๖
นายชญานพ อิสริยวัชรากร

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๐๗
นายธีรภัทร ปาลลา

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๐๘
นางสาวปภัสรา ร่มโพรีย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๐๙
นายพงศกร คำดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๑๐
นายพิสิฐ มะลิพุ่ม

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๑๑

นายภาสกร เนียมราช
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๑๒

นายภูริวัจน์ ปานท่าไม้
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๑๓

นายวัชรพงศ์ หมืนแผลง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๑๔

นางสาวศรีสุดา บุตรนำเพ็ชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๑๕

นายสิทธิกร ดวงจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๑๖

นายสุรศักดิ

์

สิทธิกูล
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๑๗

นายอติชาติ ทองมอญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๑๘

นางสาวอภิสรา หลุ่มชมแข
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๑๙

นางสาวอมลธีรา รัตนวิไล
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๒๐
นายอุกฤษฎ์ เกษมคุณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๒๑

นายเริงศักดิ

์

จงฉิม
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๒๒

นางสาวไพรินทร์ แพรเขียว
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๒๓

นายคเชนทร์ แสงศูนย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๒๔

นายจตุพล ลีเลิศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒๑ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๗๒๕

นางสาวจันทิมา ดวงจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๒๖

นายจิระพัฒน์ พูละผลิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๒๗

นายชายชาญ โพธิธรรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๒๘

นางสาวฑิฆัมภรณ์ สิทธิธัง
๐๑/๐๔/๒๕๓๙

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๒๙

นายณัฐดนัย จรัสเอียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๓๐
นางสาวณัฐทิชา ทองคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๓๑

นายณัฐพล จรัสเอียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๓๒

นางสาวณัฐริกา จันทร์อำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๓๓

นางสาวธนิดดา ชัวเอ้

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๓๔

นายธีรพล กัลปะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๓๕

นางสาวปรียานุช เอียมเผ่าจีน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๓๖

นางสาวพรชนก การุณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๓๗

นางสาวพรนภา มาเวหา
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๓๘

นางสาวภมลทิพย์ มาเวหา
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๓๙

นางสาววรพรรณ สุวรรณคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๔๐
นายสหรัฐ กองเหม็ง

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๔๑

นางสาวสุธิมา สิทธิกูล
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๔๒

นางสาวอภินันท์ พลหาญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๔๓

นางสาวอริสา แก่อก
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๔๔

นางสาวอาภัสรา คล้ายอยู่
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๔๕

นางสาวอารดา ร่มโพธิรีย์

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๔๖

เด็กชายกันตินันท์ ชินเวช
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๔๗

เด็กหญิงศิรินันท์ เกตุภาษี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๔๘

เด็กชายรพีภัทร นุแรมรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๔๙

เด็กหญิงขวัญ ศรีมังกร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๕๐
เด็กหญิงปนปนัทธ์ ออดไธสง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๕๑

เด็กชายพัทธนันท์ ทองพูล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๕๒

เด็กหญิงนฤชล เปยสมุทร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๕๓

เด็กหญิงมณี มะไพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เย็นนพคุณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกทอง วัดโคกทอง  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๕๕

เด็กหญิงฐิติพร เอียมแก้ว

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๕๖

นางพรพิมล คงสุวรรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๕๗

นางสุพรรณี ปนฉาย
๒๖/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๕๘

นางอัมพร สังข์พระกร
๒๐/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดม่วง  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๕๙

เด็กชายชาตเมธี ฉัตรวีระวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒๒ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๗๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เอียมหนู

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๖๑

เด็กหญิงวิลาสินี ลิมรัตน์

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๖๒

นางกนกอร ดอนพรมมะ
๑๘/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๖๓

นางสาวจินตนา เฮงจัุนทร์
๑๖/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๖๔

เด็กหญิงกฤติยาณี ฉิมพาลี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๖๕

เด็กหญิงจิตนภา เนตรสน
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๖๖

เด็กหญิงชิดชนก เซียงหวอง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๖๗

เด็กหญิงญาณิศา สินพิทักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๖๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ เขียวมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๖๙

เด็กหญิงนิภาพร ก้อนทิพย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๗๐
เด็กชายปกรณ์ ใจห่อ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๗๑

เด็กชายประทีป ปนแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๗๒

เด็กหญิงศศิฉาย อรภักดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๗๓

เด็กชายสมหมาย สุภาวงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๗๔

เด็กหญิงสุภาพร อินทร์แสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๗๕

เด็กหญิงเจนจิรา พิมเสนาะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๗๖

เด็กหญิงขวัญแก้ว มีสุนทร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๗๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ ม่วงไข่
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๗๘

เด็กหญิงวรรณิกา เนียมเตียง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๗๙

เด็กหญิงอ้อมใจ อุ่นเครือ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๘๐
เด็กหญิงเกศวรินทร์ กันธิมา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๘๑

เด็กชายวุฒิไกร ร่มโพรีย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๘๒

เด็กหญิงกาญจนา ม่วงงาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๘๓

เด็กหญิงวรรณภา เพือมสุบล

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๘๔

เด็กหญิงสายชล ขำเจริญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๘๕

นางตะวันฉาย ปาอ่อน
๑๓/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๘๖

เด็กหญิงจารุกัญญ์ สุทิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๘๗

เด็กหญิงนนทิชา ศรีบุปผา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๘๘

เด็กชายปริพัฒน์ กลินมาลี

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๘๙

เด็กหญิงปาลิตา คลังนาค
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๙๐
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ดำเกิงเดช

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๙๑

เด็กชายวรโชติ โสมกำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๙๒

เด็กชายวิรัตน์ แย้มขยาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๙๓

เด็กหญิงสิดาภรณ์ เย็นใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๙๔

เด็กชายสุพจน์ พลการ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒๓ / ๒๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๕๙/๗๗๙๕

เด็กหญิงเมษา นิลเพชร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๙๖

เด็กหญิงปณิตา เย็นสำราญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๙๗

เด็กหญิงมินธาดา แปนทอง
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๙๘

เด็กหญิงรุ่งนภา มุ่งหม่าน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๗๗๙๙

เด็กหญิงนิชานาถ แก่นจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)

วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๗๘๐๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา วาสุ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)

วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๗๘๐๑
เด็กหญิงปานวาด พรมวงค์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)

วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๗๘๐๒
เด็กหญิงปารีณา แจ่มแจ้ง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)

วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๗๘๐๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรมวงค์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)

วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๗๘๐๔
เด็กหญิงสุวิมล เกตุเต็ม

๒๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)

วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๔๕๙/๗๘๐๕
เด็กหญิงทิพรัตน์ อินทมาตย์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลาน วัดบางลาน  

รบ ๒๔๕๙/๗๘๐๖
เด็กชายธนาธิป นวมพันธุ์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางลาน วัดบางลาน  

รบ ๒๔๕๙/๗๘๐๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีหิรัญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลาน วัดบางลาน  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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