
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑๐,๔๑๓ คน ขาดสอบ ๒,๕๒๙ คน คงสอบ ๗,๘๘๔ คน สอบได้ ๕,๓๐๒ คน สอบตก ๒,๕๘๒ คน (๖๗.๒๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงญาดา ลาดนอก

๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงภัคจิรา ไทยพรหมทัต

๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๐๓
นางสาวนิศรา ศิลาวงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๐๔
นางวาสนา หลงสมบุญ

๐๒/๐๔/๒๔๙๘ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงกัญชพร วงษ์จำปา

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงชุติมณฑช์ หนูขาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา อาษาภักดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงนลินรัตน์ เหาะหา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายณดณ ปทุมยา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงณัชนิชา ราชา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงภัทรวรรณ ศรีสัตย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงกานติมา กล้าหาญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงเกศินี พวงแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงทวิภัทร จำนงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงพัชรพร เฉิดฉาย

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงธนภรณ์ ชำนาญปา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงอัยยาวีร์ สงวนพันธ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงอารยา โพธิเย็น

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงทิพย์วิมล ห้วยหงษ์ทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงนภัสกร ศรียลักษณ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงขวัญชนก ไกรเทพ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงลลิตา คำนกขุ้ม

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงกรวีร์ ท้าวเครือ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงจริยา ทองดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายวราเทพ ทรสัตย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงฐานิดา อ่อนแห

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงนิสารัตน์ วุฒิเกษตรกิจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงพรไพลิน ประยูรพงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายโยษิตา ช่วงชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงสิรีพัชร หมีแรต

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงวิจิตรา พวงมาลัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จดจำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงชนิกา คงกลัน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงฐานิต ธีรพงศ์เลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงณัชพัฒน์ แสงอำไพ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงพิมลนาฎ ภู่ทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงวศินี นิติชัยจงวัตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงสุคนธวา เส็งมา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงเจสิการย์ วรอาจ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงบุณยานุช คุ้นเคย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงรวิสรา ทองอินทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงศิวนาถ เปรมทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงฌัชชานันท์ นันท์ประชา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงแพรวพลอย เมืองมนต์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงจตุพร ห่วงทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงชิดชนก หนูอินทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงวันวิสา สว่างศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงวิมลสิริ พณะงาม

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงกนกพร คล้ายแค

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงอดิศา วอนเพียร

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงนวพร แก้วบัวดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงณัฐธิสา เชือทอง

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงภัศรา ศรีหากันยา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงธันย์ชนก หนูขาว

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงกัญฐิพร จงสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงจารุวรรณ บุญชนะมนตรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงธนัญญา สระศรีโสม

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงปานฤทัย ช่างเสียง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงพรวลัย ภู่เงิน

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงณภัทรณัฐกาญจน์

พินเสนาะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงธิญาดา ฟกเขียว

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงศุภสรณ์ ปนทรัพย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ เศษสุวรรณ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงธณัญญา แม้นทิม

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงอริศรา ดุจรัตนอาภรณ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงจิดาภา ขันธโมลีกุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงชวัลญา เมธากุล

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เลิศวิโรจน์ถาวร

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงปาณิสรา สงเคราะห์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงพัชราวลัย กาญจนพฤกษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงอภิญญา บุญอ่อน

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วธำรงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงฉัตรวิไล ฟกทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๗๔
นางสาวณัฎฐธิดา ปนฟา

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๗๕
นางสาวดาราพรรณ เล่าเปยม

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงวิจิตรา พากเพียร

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๗๗
นางสาวปยนุช ช้างงา

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๗๘
นางสาวยุวันวรี พานิชนอก

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๗๙
นางสาวสิริกร ดอกรัก

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๘๐
นางสาวอภิษฎา เฮงหิรัญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๘๑
นางสาวทัศน์วรรณ บุญศิริ

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๘๒
นางสาวเบญญทิพย์ สุวรรณประดิษฐ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๘๓
นางสาวชนกนันท์ ลำดวน

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๘๔
นางสาวชนม์นิภา ลำดวน

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๘๕
นางสาวจุฑามณี ศรีวิชัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๘๖
นางสาวชิดชนก สุขสวัสดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๘๗
นางสาวอรอนงค์ เบ็ญจวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงธันย์ชนก จงใจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงภัคนุช พิทักษ์สกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงธนพร ศรีสมบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงนวพร จงเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงฐิติชญา นามศร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงพริมรตา กัลยาทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงลลิตภัทร ปญญา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทวงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงพริริสา พิกุลหอม

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงกรรวี บุญฉวีราษฎร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ดุนขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายภูรีวัฒน์ บรรพิบูลย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงชนิสรา สังเกตการณ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงพรนภัส กัณหรัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ กนึกรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงรณิดา เพ็ชรแสง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงณัฐณิชา อบเทศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายปองธรรม บุญวงศ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงกชพรรณ ใบบัว

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงกระพันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายจักกาย ยอดสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๐๙ เด็กหญิงวรรณพรรธน์
ศรีราจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงพิชามญช์ ห่วงทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงพรนภา มันคง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงวรกมล ศรีภูธร

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายภูฏาณ แสงใส

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงกชกร ทองใบ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงกนกวรรณ อุ่นโชคดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงกฤตชญา วิรุณารักษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงกฤตยา ฟกเหลือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงกวินทรา ธุระณรงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิลาสอาด

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงกิตติมา วงค์วันดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงกุศลิน สิงหชาติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงคิรากร อรรถบท

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงคุณิตา ศรีเหรา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายจิรวัฒน์ จันทวโร

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงจีรนันท์ คงเปลียน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายชยพล ชูเลิศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายชยพล มีถาวร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงชลิสา กลัวผิด

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายชัชชัย กระจ่างแจ้ง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายชัยวัฒน์ รุ่งประเสริฐวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงชาลิสา สิงห์เวียง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายชินกฤต แสนขันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๓๓ เด็กหญิงชุติกาญจนน์ โคตวัด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายชุติพนธ์ บัวพวง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา อมาตยกุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ สีทองสุก

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายณัฐพงษ์ กุงสีเมือง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ภู่สุวรรณ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ประเทศ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ภิญโญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายณัทภพ ยิมสำราญ

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงณิชาภา เกาะลอย

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงณิชาวีร์ เสถียรุจิกานนท์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงดาราพร งามพริง

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายถิรวัฒน์ เจริญบุญณะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายทรงวุฒิ สอนสุกอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายทักษ์ดนัย แสงใส

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายทัตพงศ์ ทับทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงทิพวรรณ ตาละคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายธนชัย เกาะลอย

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงธนพร นาคสกุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายธนพล สิทธิกุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ ชำนาญกุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายธนัชนันท์ นาคสิทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายธนัท ตังกอบลาภ

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงธนันยภรณ์ เบญพาด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายธนากร บุญเกิด

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายธนิน นิลยะไทร

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายธนโชติ ยอดมะปรางค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ตาลเพชร

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายธีธัช สนองชาติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายธีรภัทร์ มัษฎายันต์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงนนท์นภัส ปยรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงนริศา บังวิไล

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายนัฐภูมิ แพ่งบรรเทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงนัฐริกา พ่วงเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงนาถนภา จันทร์พินิจรัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายบรรณวิชญ์ สุกใส

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงบุญฑิตา บูรพา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายบูรพา นาเวช

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๗๑ เด็กหญิงปภัสสราภรณ์
ณัฏฐ์กัณฐ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงประภาสิริ บุญอ่อน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงปวรกฤษฏิ

์

สุชีเพ็ชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายปญจพล แก่นจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายปุณชรัสมิ

์

สุขสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงปุณยนุช ศรีพรมมา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายพงศ์พัฒน์ สายทองดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงพนิตธิดา สอนใจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายพรนภา ภานุมาศ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงพรนัชชา ช่างทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายพัฒนพงษ์ เรียบร้อย

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายพายุพัทธ์ พัทธสีมา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีเอียมกุลธร

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงพีรญา ประชุมวงค์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงภัทรลดา ชมเพ็ญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงภัทราพร แสงสว่าง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายภานุพงศ์ ขันทีท้าว

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายภูมรินทร์ จันทร์สุทนพจน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายภูวนนท์ เชียงกา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงมนรดา ศรีพรมมา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายรัชติยพงส์ เรืองเวช

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายวรรณฤดี รัตนสิริวัฒนกุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงวรรณศิริ จันทร์เจือ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงวรัทยา มัญโยทัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายวรากร เชือถือ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ว่องไวตระการ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงวริศรา ลำเลิศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายวัชพล มุ้ยอิง

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงศิริญาญี มิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายศุภกร ดีคลำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายศุภวิชญ์ ฝอยทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงสุกัญญา โพธิวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงสุธาวี อินทร์สุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงสุภัสสร แซ่เซียว

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายสุรวิชญ์ เสถียรุจิกานนท์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงอธิชนัน สุดใจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายอธิชาติ แก้วสุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงอนัญญา ปฐมดิลกกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายอนิวัต แสงดี

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายอนุภัทร บุญรอด

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงอภิชญา ธัญลักษณ์เดโช

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายอภิรักษ์ เดชใจทัก

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายอภิสิธิ

์

บุญแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงอรยา เขียวสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงอัจฉรา พิมพ์แพน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงเกศินี อินทร์ดวง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงเจนธิรา คำยอด

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงพิชญา ศิวพรมณฑล

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงศิราวรรณ แสงสุวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายกีรติ ชมภู

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงณัฐวดี เปรมทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายฑิฆัมพร ประเสริฐลาภ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงหฤทัย เนียมหอม

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายรณกร โชคบุญประสงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายคิมหันต์ มันใจ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายสพล แก้วประเสริฐ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงปุณยาพร ตันติดลธเนศ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ยางเดิม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงดวงกมล นาคสกุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงปวริศา สีหาบุตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงพชรพร ผิวสีนวล

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงสุชีราวรรณ ชุ่มชืน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายถิรวัสส์ น้อยวิจิตร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงสุชาดา อ่อนนิม

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายนิธิศ รามัญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงชนันภรณ์ ภู่โพธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงวิชญานันท์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงแพรชนก รืนกลิน

่ ่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงวัชรี เจริญสุข

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายสิรภัทร แก่นแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายปยพัทธ์ ไทยน้อย

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงนฤมล ศรีบัว

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายพัชร ศรีดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงสรารัตน์ เกิดสินธุ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงสุวรรณี สินเดระดาษ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายกฤษดา ไกรทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงชญาณี ทองมี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงศรุดา หลีสิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายชิติพัทธ์ มนัสประกัลภ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายนันท์นภัส ภาคภูมิ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงกัณฐิกา ปานชา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงพัชรีรัชต์ ไข่ม่วง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายคมกฤษณ์ ฤกษ์ปรีดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงปาลิตา แซ่อึง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายอนาวิล ปานอุทัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายจิรเมธ เหล่าโละ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายเมธาวุฒิ สีทองสุก

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงชลธิชา โพธิเงิน

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงกรกนก เลียนเครือ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงขวัญข้าว อิมวงศ์

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงอาริยา เขียวสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงณัฐชา ลิมทอง

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงธัญชนก รุ่งเรือง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายจาตุรงค์ รุ่งคูหา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายพิชิต โมธรรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ นวนแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงกฤติยาณี ทองเปราะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงนฤมล วิหค

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงวนัชพร

ล้อประกานต์สิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายสิรภพ ผลอุดม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงพิมพ์วิมล สวยลำ้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงศตกมล จันทร์เพชร

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายธนกร อินทรสร

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงสุปรียา เพิกเฉย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงรดา พุทธคุณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงทรรศนีย์ จอมขวัญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงชนม์นิภา ปานจันทร์ทิพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงภวรัญชน์ สุริยะคำวงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงพิยะดา แสนอุบล

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายมุนินทร์ น้อยใจรัก

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๘๑ เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์
คำทอน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายสถาพร หมีแรต

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงชมพูนุช แสงกุหลาบ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นิยมชืน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงศิรินภา ศรนรินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายภูริพัฒน์ อำไพกูลย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายธีรนันท์ ศรีสุวรรณ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายเจ -

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงชลดา แจ่มศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๙๐
นางสาวมณฑิตา สุขเอียม

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๙๑
นางสาวปรารถนา เกษรบัวขาว

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วบัวดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงภัทราวดี นาคอ้น

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๙๔
นายณรงค์ฤทธิ

์

อยู่ยุติ
๐๓/๐๑/๒๕๓๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๙๕
นางสาวเมย์ ดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายกฤตภัต ฉิมแย้ม

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายกฤติน อุ่นจิตสกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายกลที จันทรรักษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายคิมหันต์ พัฒนมาศ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายจักรภฤต จิตรังษี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายดารากร บุญเล็ก

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายธาราเทพ เอียมจ้อย

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายนเรศ ผาสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายศักดิชัย

์

แม้นทิม
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายกฤษกร รุจิราวรรักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายกิตติภูมิ หอฉอย

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายชัยยุทธ น้อยบรรจง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายธีรภัทร พูดขุนทด

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายก้องภพ ทองเทศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายภัทรพล จันทร์เพชร

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายภูบดินทร์ จับศรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายภูริพัฒน์ บุญรอด

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายณิชกมล ทองดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายธารา ครองทรัพย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายพงศธร ด้วงมูล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายภีม บุญเรือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายวิชญะ มีชัย

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายนนทิวรรน์ พิสุทธอานนท์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายกิตติภูมิ กิตติธงชัยกุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายชนาธิป อ่วมรอด

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสกุลอำพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายธีรวัฒน์ เจือตี

๋

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายกรินท์ น้อยวิจิตร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายนนทสิทธิ

์

คุณประดิษฐ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายพงศ์พิพัทธ์ กระต่ายทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายรัชชานนท์ สนธิวงค์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายวัฒนฉัตร พานิชนอก

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายสรจักร เจียมบรรจง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายไตรภพ นำทิพย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ ชูดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ธรรมรงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายณัฐวัชร วาลมูลตรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายพงศธร จิรพงศธร

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายพรวัฒน์ หมวดผา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายภูริพัฒน์ สอนใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายศิวกร เอียมสำอางค์

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงจิดาภา เลาหสถิตย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงภัทธิรา คิวศิริ

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายกองทัพ วันสามง่าม

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายชญานิน สวนสุวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายนรวีร์ เทนอิสสระ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายภัทรพล พรหมอยู่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายรณกฤต แก่นจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายแพพิพัฒน์ มิลินทจินดา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ คำสี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงปาริฉัตร ทุมทน

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายภูริวรรธน์ เข้มแข็ง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงนันทนัช คำตัน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายกษิดิศ ศานต์รักษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายพันธุ์ธัช ดาบเงิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงชนิกานต์ วิทยา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ แสนศึก

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงภัคจิรา จันทยงค์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงวิวรรณ วัชรขจร

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายฐปนนท์ จุนทการ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายยงศิลป รัตนา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงจิรณนท์ มังไธสง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงอภิสรา แซ่โค้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายกันตภณ สะอาดเอียม

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายเจนรบ เจริญผล

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายณัฐวีร์ สมประสงค์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายตนุปก เอีนมวัฒนะ

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายทีปรกร ธรรมเนียมดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายธนกฤต แสนทวีสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายธเนศ เฮงหิรัญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายธราธร สะอาดเอียม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายธีรภัทร อ่อนสนิท

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายธีรภัทร ทิพยวงศ์วิจิตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายนรเศรษฐ์ อเมกอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายบัญญวัต ตังกิติกุล

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายพัชรพล หอมชืน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายพาสกรณ์ จงเจริญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายศิวกร มูลตรีปฐม

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายศิวัช ชัยเฉลิมศักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายสิทธิโชค ปานจรูญรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชมชืน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายสืบศักดิ

์

มาเจริญรุ่งเรือง
๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายเอกราช ดีเรือง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายจีรพัฒน์ เรืองสิทธิชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายธาราเทพ ยิมละม้าย

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายนนทพัทธ์ ภู่ทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายปภังกร ปนแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายภัทรดนัย ศรีบางแพรก

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีแจ่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายปุณยตว์ ดอกเข็ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายศักดิดา

์

จงศิริ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายสิทธิพร พรมบุตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายอนุสรณ์ อ่อนตีบ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายอวิรุทธ์ ไชยสงคราม

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายอาทิตย์ ประดับแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายกันตินันท์ ปานคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายจิรายุส พรหมพันธุ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองนุ่ม

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายตรีเพชร สุธาพจน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายนพดล พรหมชนะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายบุญญภัทร แสงนิล

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายพงศธรณ์ ปยะพันธุ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายรัฐสรณ์ พลอยสัมฤทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายอดิเทพ ประดับแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายนัฐดนัย สืบยิม

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ นันทพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายธนธรณ์ ศักสุนทร

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายพงศพัศ กิงเพชร

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายพลพล ประดับดาว

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายพัชรพล เชียงกา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายรฐบดินทร์ จันทะวงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายอังควีร์ กันทรรศยศ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายณฐนนท พุมแพง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายธีรภัทร

หวองเจริญพานิช
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายนโรดม นิลดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายศรวัส เซียงฉิน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายภาวดล ฝอยทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๑๓
นายศุภวิชญ์ ปาข้างฮุง

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายธนัท สนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายนิติกรณ์ โรจนนาค

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์กลินหอม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายสิทธิชัย หิณะสุทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายอริยุตม์ เชียงกา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายนัทธพงษ์ โพธิใบ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายพิสิทพัฒน์ ปุญสิริ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายวิษรุจ เติมสายทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายเทพปกรณ์ ทองสงโสม

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายธนากร พงษ์ภัทรากร

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายพงค์ธร หว่านพืช

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายวชิรวิทย์ เสือสด

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงเกสรา บุตรนำเพ็ชร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงชลธิชา คุ้มพันธุ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงนภาภรณ์ ตรีพลอักษร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงภูษณิตา สุขสำราญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงวณิชญา โพธิทอง

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงวิภาพร ศรีทวี

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงสุนิษา ตังสุขสันต์

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายณัฐภัทร ภารกุล

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายตังค์ ขุนแสน

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายธันยบูรณ์ คุ้มอยู่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายธีระศักดิ

์

เบ็ญพาด
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายพีรณัฐ ผิวทองอ่อน

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายสดายุ พืชพันธุ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายสุภชีพ โชติกปฏิพัท์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายหรินทร์ กากะนิก

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายอาณกร เหลืองสอาด

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายอิทธิกร เกตุดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงจินต์จุฑา วงศ์สุนา

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงชวนชม ธาตุประเสริฐ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงณัฐธชญา กุลวุฒิ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงนวรัตน์ กลันขำ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงปานเนตร สุศิริวัฒนนนท์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงพรนภัส เขียวชะอุ่ม

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงศรัญญา แสงจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงอภิชญา พัฒนมาศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงอภิชญา มุกดาแสงสว่าง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงอภิสรา ดิษฐประชา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายฉัตรชัย ลิเลิม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ มากแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายตะวัน ฟกทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายเตวิชญ์ ทองดีเลิศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายธนวัฒน์ กระต่ายทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายธนา ชินนาหอม

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายธีรภัทร กระต่าย

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายธีรัช จิณแพทย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายพิทวัส สัตยชิติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายภาณุพงศ์ ปลังดี

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายอรรถพล เพิมนาม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงฑิตยา เอกอุรุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงถิรพร จึงสำราญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงธนพร เย็นสรง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงธนภรณ์ สังข์เงิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงนภัสวรินทร์ จันเพ็ชร์

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงพัทธนันท์ ถินฐาน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

บุญประยงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงมัณฑนา เกิงฝาก

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายณัฏฐวี จันทร์พินิจรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายธนชน ลำดวน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายนันท์นภัส ช่วงชัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ ไพศาล

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายรัชพล ลีชนะวานิชพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายสุขเกษม ยศสมบัติ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงกรชกร สุวรรณสุนทร

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงกัลยภรณ์ อักษรธนาวัฒน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงกาญจนศิริ คันฉ่อง

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงธมนวรรณ เพิมพูล

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงธารนำทิพย์ สถาวรสมิต

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงธิดาพร ทาดาวุธ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงนฏกร สีสังข์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงบัวชมพู คมขำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงบุญญิศา ศรีสันต์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงพรทิพย์ ลิมยิม

้ ้

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงพิชญาภัค อุบลธรรม

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงลักษิกา สิทธิมังค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงวนัสนันท์ สว่างเมฆ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงสรชา สงบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงอัจจิมา แก้วเพชร

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายกฤติพงษ์ สระทองขาว

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายธัชพล ชัชวาลย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายพิชญ์พงษ์ อ้นเพ็ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายพีระชัย กิตติธรรมโรจน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายวรธัช จิตติชัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงขัตติยกัญญ์ เหลียมจงกล

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงณิฌา รัสเอียม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงพีรดา กิตติธรรมโรจน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงมนสิชา สำราญวงศ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงศรุตยา ประศาสน์ธรรม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงสริตา สันติสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชัยณรงค์สิงห์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงอรอนงค์ ลีละสุนทเลิศ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงเอมลิสา ช่วงไชยกิจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายโมกข์เมธา มีจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายพนัชกร จิตต์กลับ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๐๙
นายธนัช ใจสมบูรณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๑๐
นายธรรมนูญ ฉวีวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๑๑
นายกัมพล บุญยืน

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๑๒
นายธนัญชัย โมฬ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๑๓
นายธนาภา โพธิน้อย

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๑๔
นายสิรภพ ทองแถม

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๕๑๕
นายณภัทร เย็นใจ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๑๖
นายธนธรณ์ หงษ์โต

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๑๗
นายณพวิทย์ ศิลปดิษฐ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๑๘
นายนวพล ณ พัทลุง

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายวรรณรัตน์ แซ่ตัน

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายธนมงคล ดวงแย้ม

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๒๑
นายภูริภัทร เฉิดวิจิตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๒๒
นางสาวพรรษชล พรหมมา

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๒๓
นางสาวรัฐชดาพร อาจปกษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๒๔
นางสาวสมิตา พงษ์ไพบูลย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๒๕
นางสาวณชวรท กาญจนสุรา

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๒๖
นางสาวธนัญกรณ์ แซ่ลิม

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๒๗
นางสาวภูษณิศา บุญแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๒๘
นางสาวศุภกานต์ สง่ากชกร

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๒๙
นางสาวสุภัสสร เรืองพยุงศักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๓๐
นางสาววรินทร เชิดสูงเนิน

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๓๑
นางสาวพลาพร บรรจงคชาธาร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๓๒
นางสาวปุณฑริกา ประเสริฐศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๓๓
นางสาวอภิสรา ใจแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๓๔
นางสาวจุฑามาศ ชูชาติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๓๕
นางสาวหมินเสียน

่

ฮัง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงอลิสา สุขสม

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๓๗
นางสาวพันธิสา แก้วปญญา

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๓๘
นางสาวปลายรุ้ง ภู่มาลัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๓๙
นายชยธร หอชะเอม

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๔๐
นายทรงวุฒิ นินอ่อน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายธนพงษ์ พุ่มพวง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายนันท์มนัส ลิมมัง

้ ่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายวรวุฒิ หงษ์ปทมา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายเศรษฐพงษ์ สืบนาค

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงกมลชนก เพ็งออด

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุ้มถนอม

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงณัฐธิดา อ่อนจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงทานตะวัน จันทร์สง่า

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงปุณยวัจน์ เทียนชัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงพุทธรักษา เอกสาร

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงภัทรนันท์ สิทธิสร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงมโนชา เวปุลานนท์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงริญรภัสร์

นิธิภัทร์พรปญญา ๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงวชิราภรณ์ รัตนะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงอนัณณา โตเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงเกศรา สะลีมา

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงแววดาว ดวงทองดำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายจิณณวัตร บุญเรืองยศศิริ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายอัครพล คงแจ่ม

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงจันทกานต์ เมาน้อย

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงณิชาภัทร ปุญญะอาคมกิจ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงปฏิญญา บุญเหลือ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงวิชุดา ก๋งพิว

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงสุจิตรา ประสพกาญจน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงสุธาวัลย์ มุ่งหมาย

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงอัจฉรา สืบเรือง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงมัชชุมาศ อำนวย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงวนิดา กองเทวี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงอนุธิดา บุญลือ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงกชมน คชายุทธ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงกรกนก ศิลปะขจร

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงอัญธิกา คงศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายกิตติพงศ์ พรหมชนะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายณภัทร บัวบาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายภูวรินทร์ แก้วโน

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายธนากร บุญประเสริญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงถาวรีย์ ประกับสุข

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายชัชชัย เกิดริด

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงฐิติยา ชาวนาฟาง

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ ทับทิม

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายชินพงศ์ ทองรวย

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายณัฐพล รักการดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายปวริศ ศรีทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงกิติยา เพ็งฉุย

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงชลมารค วงษ์แย้มพันธุ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงนลินทิพย์ หลิมตระกูล

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงปรางค์ฉาย ชืนตา

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงภวิศา เหลืองอำพัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงสรัลชนา จงสกุลสวัสดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงสวรส แสงสิน

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงสิริปญญา เทียนมา

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงสุธีมนต์ ชืนชู

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงอนัญญา ละว้า

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงอังสิญา อาชวพิสิฐ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงเจริญลักษณ์ สังข์เขียว

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงอาทิตยา สมบูรณ์บริสุทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายจิรายุ อยู่พิทักษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ท้วมเทียบ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงบัญฑิตา พอพรวน

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงวริศรา ยิมมาก

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๐๑
นายกฤษฎาพัชร กันจินะ

๐๕/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๐๒
นางกฤษฎาพัชร โพธิแสง

์

๐๘/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๐๓
นางกิติยา ศรีชุมภูทอง

๐๒/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๐๔
นางสาวจุฑามาศ รุ่งเรืองมีเจริญ

๒๔/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๐๕
นางสาวชุณห์พิมาณ ชัยกิจตระกูล

๒๓/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๐๖
นางสาวญาณิกา อินทร์โท

๒๓/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๐๗
นายณภัทร อีธงชัย

๊

๐๓/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๐๘
นางดวงกมล แสงคำพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๐๙
นายดาวทอง สกุลทราวัฒน์

๐๙/๐๗/๒๕๐๐
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๑๐
นางสาวนันทิยาพร เพ็ชรพราว

๐๓/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๑๑
นายนิพนธ์ แซ่ลี

้

๑๐/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๑๒
นางปาริศา หลีสกุล

๑๓/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๑๓
นางพชร กุศล

๑๘/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๑๔
นายพรเทพ เหลืองประเสริฐ

๐๒/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๑๕
นายมานิต หลีสกุล

๑๒/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๑๖ นางสาวมิญช์ลักษณา นวธนาสนธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๑๗
นางสาวลภัสรดา เอียมพานิชย์

่

๐๕/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๑๘
นางสาวฦดีทิพย์ อิมละมัย

่

๑๓/๐๗/๒๔๙๒

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๑๙
นายวราโชติ คงตานัย

๐๖/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๖๒๐
นางสาววิภาวดี ปฏิบุรพะ

๓๐/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๒๑
นายศักดาพรรณ สร้อยทอง

๑๙/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๒๒
นางสมปอง เพ็ชรพราว

๐๑/๐๔/๒๕๐๐
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๒๓
นายสมศักดิ

์

ทองคำ
๑๑/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๒๔
นายสำราญ อุ่นอบ

๐๘/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๒๕
นายดาบตำรวจสิงหะชัยวัฒน์

เทียมชัยมณีรัตน์
๒๘/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๒๖
นางสุจิตตา แสงเพ็ชร

๐๘/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๒๗
นายเจตสิทธิ ธีรลดานนท์

๑๐/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๒๘
นายเติมพันธ์ จิรัฏฐ์โชค

๐๑/๐๔/๒๕๐๐
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๒๙
นางเทพกัญญา คงสกุล

๐๕/๐๑/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๓๐
นายโชคโสรภณ ลีห่างไพร

้

๑๙/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๓๑
นายไพศาล แสงวงษ์ตระกูล

๐๑/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงวริศรา เกษรมาลา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายนิปจการ ศรีทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ม่วงกล่อม

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงศิรภัสสร วรรณวงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายชนากร เกตุพุ่ม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายเมธัส เสาร์สายออ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายรัฐภูมิ เชือทอง

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายสุชานน กู้ด้วง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายวรภัทร คงเพชรศักดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายธนาคิม สุดจีรัต

๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายธนบดี หน่อแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงบุญญิสา เหมือนฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงภัทรจาริน สังข์ทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สังข์ทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายพีรวัส ทองสงคราม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายพรเทพ สุดเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายชานน -

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงสุวดี ขจรสกุลทิพย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายปฏิพล นิมนวน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายพีรศักดิ

์

ศรีบุษย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายภัคพล เชือทอง

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงพรพิมล ศรีมงคล

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายสุพจน์ สมสี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายรัชกร สังข์ทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายธนกร บุรีขันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายวิน -

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายชาคริต พิริยะเมธี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายอติเทพ บุ้งทิม

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงศิรภัสสร คูหา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงปภาพินท์ จันทร์เสียงเย็น

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงเนือพลอย

้

พูทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายสมชาย ม่วงสาย

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายธนกร เหมือนมิง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายสุวัฒน์ ชูพันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๖๖
นางณภาภัช ภุมภารินทร์

๒๓/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๖๗
นางสาวนันทวรรณ เอือเฟอ

้

๐๕/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๖๘
นางสาวปาวรีย์

บุณยปรรณานนท์ ๐๗/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๖๙
นางวราลักษณ์ ถาวรทัต

๒๔/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๗๐
นางวิมลสิริ ศิรประเสริฐกุล

๒๙/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๗๑
นายศรันย์ฤทธิ

์

คงวัฒน์
๒๓/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๗๒
นางสาวสุจิตรา แสงทอง

๐๙/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายทัฬหิกรณ์ พิสูตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายชลกร เชิดฉาย

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงเขมริน ไวยิงยุทธ์

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงปนัสยา ดำรงค์พันธ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายบุญชัย งัวสมบูรณ์

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายปุณยวีร์ รอดไพล

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายวัชริศ ทองศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงวรรณนิศา จันดากุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๘๑
นางสาวดวงพร นิลนำเพ็ชร

๒๘/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๘๒
นางสาวรัชนู สุดใจ

๒๒/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๘๓
นางสาววรรษมน  เหลืองประมวล

๑๘/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงกรนันท์ สุวรรณฉิม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงชนาภา เสริมสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงเนตรนภา แก้วเกิด

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงชัญญานุช ร่มโพธิชี

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงดารินทร์ เรืองเปา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงธนสรณ์ สุรินทราช

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงนารีศิริ เชืองเต็ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงนิชาภัทร์ นพเกตุ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงปราณปริยา เหมือนคล้าย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงเปรมิกา กล้วยหอม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงวริศรา ทากิระ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายกมลภพ พจนสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายวสุ นาคพวัน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายวายุ ประภากาศ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายวิชยุตม์ เมืองไทย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายศราวุฒิ บุญสงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายสพลเชษฐ์ สวัสดิถาวร

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงกมลกานต์ อ่อนลมูล

๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงภรณี สุขประเสริฐ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงภาวารินทร์ สองทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงมุทิตา ทรัพย์มิตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงยมลพร หอทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงวริศรา บุญวันทา

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงสนิตา แข่งขัน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายกฤษฎา บัวลอย

๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงกินรี ลาเนตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงชลธิชา ครุธวงษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงญาณิศา กาญจนศรีกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงธนพร เปรมจิตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงนวธิดา ไพรวัลย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงเบญญาภา ละว้า

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงภาณุมาศ ใบสงวนพร

๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขเสริม

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มินจันทึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงสุนิษา ฮ้อวิลัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงอริสา มิตรสงเคราะห์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายลิขิต เขียวแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงนิศาชล เซียงฉิน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงวลัยพรรณ แพรสุวรรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงสุธิตา หงษ์ปรีชา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไวยิงยุทธ์

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายนนทพัทธ์ นิยมทรัพย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายระพีพัฒน์ เปยมท่าน

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ เย็กรัมย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงจุฬาพร อิมสมบัติ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงทิพานัน นาคแท้

๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงมุกประดับ เกษมโศธน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงวริศรา สิหะนาฎ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงอภิญญา เหลืองละเอียด

๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายธนกร คูหา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายนพดล พลอยประดับ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายนฤพนธ์ ยางสูง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญธรรม

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายนพมัย ทรหาร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายกิจจา ต่ายแพร

๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายอาชวิน ม่านเขียว

๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายไอยรา สุขเกษม

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ติณราช

๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงกันยารัตน์ บุญบาง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงจิรนันท์ ไพรเถือน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงณัฐวดี ยะถา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงบุษยมาส ยิมวิไลย

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงปนิดา จิวเจริญ

๋

๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงพนิดา จิตพนมกาญจน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงภัทรภร ยางสูง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงมุทิตา ครุธเครือ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงรวิวรรณ พลอยนิล

๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงวรวลัญช์ แสงสลับ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงสโรชา การะเกตุ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงอรกช ปานขาว

๑๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายราชันย์ รักชาติ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีพุ่ม

๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงสุธิกาญจน์ แสงจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายจิราเดช คันงาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายธนกฤต หงษ์วิลัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายวงศกร รุ่งสว่าง

๑๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายศุภศิษฐ์ ซือรัตนวงษ์

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายศุภวิชญ์ พุกประเสริฐ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ภูโต

๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๖๓
นางสาวลลิตา เปรมศักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงศิรินภา สวนแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เข็มเงิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงณัฐธยา กันภัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงวิมลรัตน์ โพโซ๊ะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายกษิดิเดช

์

สอนรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

หงษ์ล่า
๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายนครินทร์ โยพิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เงินงอก

๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงรมยกร แปนกลม

๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงภัคจิรา สามงามยา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๗๔
นางสาวณัฐวดี แข็งธัญญกิจ

๒๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๗๕
นายวุฒิพงศ์ ทองจุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๗๖
นายอรัญชัย บัวนาค

๐๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๗๗
นางสาวกนกวรรณ กระต่ายทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๗๘
นางสาวจันทนิภา จิตรบรรจง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๗๙
นางสาวจันทมณี จิตรบรรจง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายสรศักดิ

์

เซียงฉิน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๘๑
นางสาวศรีจันทรา ไทยอุดม

๒๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๘๒
นางสาวศศิรินทร์ ชรินทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๘๓
นางสาวน้องนุช หงษ์เจริญพานิช

๒๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๘๔
นางสาววีณา สหะนาฏ

๐๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๘๕
นายสนทรรศน์ พิษศร

๒๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๘๖
นายพงศรัณย์ จันทร์ทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๘๗
นางสาวนุชจิเนตร สุวะศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๘๘
นายไชยา กังสนานนท์

๒๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๘๙
นางสาวรินฑิกา บุญสถิรกุล

๑๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๙๐
นายภูชิสส์ พันธ์มัฆวาฬ

๒๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๙๑
นางสาวชลธิชา เข็มภาษิต

๒๗/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๙๒
นางสาวณิชา แม้นจิต

๐๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๙๓
นางสาวนงลักษณ์ เปดทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๙๔
นางสาวพิจิตรา สืบกลัน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓ / ๑๕๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๗๙๕
นางสาวลลิตา สังข์เทศ

๐๔/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๙๖
นางสาวอรไพลิน เหมือนเกตุ

๒๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๙๗
นายวีรพล ทองจุล

๒๖/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๙๘
นางสาวดารารัตน์ อำนวยทรัพย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๗๙๙
นางสาวพิชญานันท์ พลายงาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๐๐
นายสุภกิจ สอนเนย

๑๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๐๑
นายณัชชา ดอนไผ่ศีร

๐๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๐๒
นางสาวพรรณอร หอมชืน

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๐๓
นายอนุชา จงเจริญถาวรกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๐๔
นางสาวพรพิมล พุ่มพฤกษี

๑๙/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๐๕
นายนันทภัทร ปานประเสริฐ

๒๗/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๐๖
นางสาวกิตติมา สาลี

๑๓/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๐๗
นางสาวเจนนิสา ถีสูงเนิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๐๘
นางสาวฐิติรัตน์ ศรีสุวรรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๐๙
นางจันทร์ศิริ ชูวา

๐๓/๐๖/๒๕๑๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๑๐
นางสาวจุฑากาญจน์ ฟกทอง

๑๒/๐๘/๒๕๓๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายพรชัย เก้าแพ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายจักริน รุ่งเรือง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงจันจิรา คุโณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงมริสา พงษ์เภา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงขวัญเรือน จันดากุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายธีรชัย กลินบำรุง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงนภัส มณีศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงวรัญญา ศิริกุล

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงชุติกาญจ์ ศิวะบุณย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงรสนันท์ เพ็งตระกูล

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงสุพิชญา โหรา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายอนุภัทร จันทร์บุรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงพรรษา บัววัฒนา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงวิชิดา ศรีสุข

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายภาณุพงศ์ พรสวัสดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงหรรษา พูลอำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงกานดา ศรีษะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๒๘
นางสาวภัทรกันย์ หมดทุกข์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายณัฐชา เอียมแก้ว

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายรัชชานนท์ มาศิริ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายวงศกร พุ่มชุมแสง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงกวินธิดา จันทร์พุธ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงชมพู่ ศรแก้วดารา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงอาทิติยา สังขพันเลิศ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายจิรายุทธ หนูโดด

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายภูมิ สวนแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายภูตะวัน ภู่ระหงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงนภัสสร อินทร์มี

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงปณาลี นิมนวล

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงพัชรี กิตติมหาธรรม

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงหทัยพร พ่วงพันธ์ศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายลิขิต บุตรดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงพรธิตา เมฆปน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายธันวา วิทยาลัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายกฤษฏา พิมพา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงปุณยาพร แสงจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เริมทอง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายศรายุทธ แสนคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงธนัชชา เมืองงาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายพีรภัทร บุตรพรหม

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงสุชาวดี ขุนสวัสดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงชลธิชา บัวเนตร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงศรินดา สุขมณี

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงวริศรา ปยรัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายมนัส เมฆอรุณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายภาคิน สุขพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายพงปกร วงศาโรจน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายมินร์ธาดา ขวัญสด

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายพนัชกร แสงทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายสุชิน ลำเลิศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายอมร สิทธิฤกษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายจักกฤษฎิ

์

พิศูจน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายศตคุณ แสนคำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงนภิสา ใคร่ในธรรม

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายภูวดล เกษมโศธน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายวัชระ สีพนมวรรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายอาทิตย์ บุตรดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายณัฐพงศ์ มานวม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงจิราวรรณ อินทสร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงนันทิชา ประพฤติธรรม

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงวารินทร์ สุวรรณประเสริฐ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงสโรชา รอดเรือง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายณัฐพล ปานท้าว

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงจันธิรา บัวหลวง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายชาติชาย -

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงต้องใจ -

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงลูลู่ -

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงวิไลวรรณ วิลัยพร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงกัลยา แสงนิล

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๘๐
นางสาวพวงทอง กลีบบัว

๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๘๑
แม่ชีวัชรีพร แก้วกะชีวิต

๑๖/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๘๒
นางสาววารุณี รักเสน

๐๔/๐๗/๒๕๓๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๘๓
นายอภิสิทธิ

์

โชติธรรมพิทักษ์
๐๒/๐๔/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายณัฐพงศ์ สังขวาป

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงชนาพร ละอออู่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงพรนภา ธรรมแท้

๑๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายอติวัณณ์ ทัพงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายธนกร จันทร์โสม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายชณินทร นิตย์แสวง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงสโรชินี เลาสิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำมูล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายทิวากร ถีสูงเนิน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายพรเทพ ฟกเจริญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายณัฐพนธ์ สิทธิสม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงเกศิณี ทองจันทร์ดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงปานตะวัน เง่อเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงสิริยากรณ์ มรรคเจริญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงมานิตา อภิรังสิมันต์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงมาริสา อินผิว

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายจิระโชติ อินทร

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายอภิชาติ พิมพา

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงศีวิกา แก้วสะอาด

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงธนัชชา ดีบาน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงเกล้าฟา กุนชรินทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ กงสำโรง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงศิรินาฏ ว่องวรพรกุล

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงพรลภัส สิงห์งาม

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงอาทิตยา ภุมมา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายจีรวัฒน์ ฟาสุวรรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงศศิตา พรมเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงกิตติกานต์ ต้นสมบูรณ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงผกามาศ แก้วขุนทด

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายอวสร แตงเอียมใหญ่

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา พุ่มปรึกษา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงวันวิสา ลีสกุล

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายเมธี กระแสจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายเสกสรร ร่วมวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ฤทธิโต

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงชิตยาภรณ์ สุวรรณคช

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงเมธาวี ศรีโพธิทอง

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายทศพร พงษ์น้อย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงพัณณิตา วงเขียม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงสิตานัน คำยวง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงอรพิน สระสรีโสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงพัชรี จันทร์เรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงนภัสรา หนูอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงอรวรรณ สุวรรณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงสุชาดา ก้อนแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงกมลวรรณ พินพวง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงขนิษฐา ตันตระกูล

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายชิตติชัย กุลทองทักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายธวัชชัย ภูษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายสวพล มาลัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงกุลิสรา อำภัยรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗ / ๑๕๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงขวัญดาว เต้นพิทักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงจันทกานต์ บุญยงค์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงจุฑาทิพ นิลพงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงชนิสรา ตรงจริง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงชลิฏา พรหมมณี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงดวงสุรีย์ อยูพ่วง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงทักษิณา แจ้งกระจ่าง

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงทัตพร ปทุมสูติ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงทิพย์วิมล ผ่านสอาด

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงนัตินันท์ ประทีป

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงปวีณา พวงจำปา

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงปาริชาติ แสงภักดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงพัณณิตา นิลยาน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงสุวรรณา นุชนุ่ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายจักรี สนครำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายจีรทีปต์ โชคบัณฑิต

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ แจะจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายอานนท์ -

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงกมลชนก สมบูรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุตรดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงกันยารัตน์ สอนจ้อย

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงบุญรัตน์ ศรีโพธิกูล

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายกฤษณะ แก้วแดง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ พูลเกษม

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายปริวัตร ทองมี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงนันทกานต์ คงอาจหาญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงไพรพฤกษา พุ่มพวง

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงไพลิน อู่เสือพะเนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงวนิดา สิทธิอมร

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงวริศรา สีม่วง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงวริสรา วงษ์คำหาญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงวิมลศิริ

จันทิมะสะปญญา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ศรีนิล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงสุภญา ร่มเย็นใจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงเสาวรส ติบปะละ

๊

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘ / ๑๕๒

้
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กจ ๒๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สินธุ์เจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายเจษฎา พวงแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายเจษฎาพร บางยิม

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงชนิกานต์ แก่นสาร

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๗๔ เด็กหญิงประกายมาศ
แซ่ตัน

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายอิธิพล โทนทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงสุพรรษา ล้วนแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๗๗
นางสาวจิรารัตน์ เปรมมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๗๘
นายกฤษณะ ผาดศรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงสิริกร แต่แดงเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงกชกร บัวรอด

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงอภิชญา วรสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงอรวรรยา เห็นประเสริฐ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วัดนากาญจน์  

กจ ๒๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายธนากร สัมภูทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายสถาพร ดอนไพรพันธุ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงนิตติญา เจเถือน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงนิธิวดี ยันนี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ เอบุญมา

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงแพรเพ็ชร บุญเผย

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงมรกต วันทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงสุนิสา หาญคำภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงกนกอร สดใส

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงนันท์นภัส จ้อยร่อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงปทมา รอดกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงวิภา เซียงฉิน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงสรัญญา พุกสีดา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงอรอมล พิมลชาติ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายชัยสิทธฺ์ ริศสริ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงกานติมา ศิริพิมพ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงฐานิดา หกประเสริฐ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงปริญญา จันอุดทา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงปยมาศ ผ่องใส

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงพัชรารัตน์ พรมเสนา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงอารี รอดน้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายภูธเนศ นิยาย

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วลายคำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงกนกพร จินดาแจ้ง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายรัฐพงษ์ ภู๋สุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายสืบสกุล อิมอก

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงญาดา ใจชืน

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงฐนิชา จงศิริรักษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงดุสิตา บุญเลิศ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงกัญจนพร ติวิทย์ศิริกุล

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงสุภาพร มีประเสริฐ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายรัชชานนท์ บุญเลิศ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายธนดล ขุนแสน

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงพัชราภา พรมเสนา

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงพิยดา สนคร้าม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงอินทิรา ใบไม้

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายวีรพล มูลศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงภัทราวรรณ ศรีคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงวรรณิษา นิมนวล

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงบัณฑิตา โคกมาไพร

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงอนุสรา หอมโปร่ง

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายธีรไนย นาคขำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงพรญาณี ขวัญสด

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายจักรพงค์ แก้วฉิมมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายวรพล เจริญสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงจิรภิญญา ขอพูลเฉลา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงนันทวรรณ รัตนะพล

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงปยาพัชร วงศ์ศิริ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงพรชิตา รังแก้วกิตติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ สิงหรา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงลลิตา ผาปรางค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงสหภิญญาลักษณ์

เหมือนทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๓๕
นางสาววุฒิพร อุ่นเรือน

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๓๖
นายชนะชัย มังลิม

่ ้

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๓๗
นางสาวมนสิชา สุธรรม

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๓๘
นางสาวญาดา กิจขยัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๓๙
นางสาวสุจินดา ดำรงค์รักษ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๐๔๐
นางสาวกิงฉัตร

่

แก้วไทรหาญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๔๑
นายภูดิศ กุลไชย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๔๒
นางสาวอนุธิดา สาหร่าย

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๔๓
นางสาวนรมน มงคล

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๔๔
นางสาวณัฏฐณิชา เอียมปาน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๔๕
นางสาวชลธิชา ภารกุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๔๖
นางสาวชญานี เปรมมานะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๔๗
นางสาวกัญญารัตน์ ประภาเคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๔๘
นายสมชาย อยู่พุ่ม

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๔๙
นางสาวสาริตา อ่อนดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๕๐
นางสาวศิริพร อยู่สบาย

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๕๑
นางสาวสุมาลี ปญญาเฉียบ

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายสัมฤทธิ

์

ขามเทศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ รูปงาม

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงวรัญญา เหมือนช้าง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงอรกัญญา ชายเกตุ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงรัตน์วรา มินจันทึก

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงชนกนันท์ ดอนไพรเณร

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ พิมพ์ใหญ่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงรินรดา เฮงทองเลิศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงวิภาดา เรืองรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงพิกุล สาระ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงฟา -

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๖๓
นางสาวพิน แสงจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๖๔
นางสาวอุมาพร อัยลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๖๕
นางสาวชัญญรัช ผูกผา

๑๖/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดหนองมะค่า  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงวิภาดา ดาทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงปภานัน จันทร์อุทัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วบรรจง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงปยนุช พิมพ์แจ่ม

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายศุภชัย โพธิมี

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายเริงฤทธิ

์

ราชดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ เสาวมัน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายกฤษดา ดำรงค์รักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายณัชพล เชืองาม

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายมงคล ชาวหล่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ ชำนาญปน

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายอนุชา อยู่ญาติมาก

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายภาคภูมิ หมีแรต

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงปานชีวัน แก้วปญญา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงปวีณา แหวนเครือ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงศิรดา โพธิแค

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ด้วงพิมพ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายชัยมงคล เปรมธนรุ่งเรือง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายพงศกร อาจคงหาญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงสุธารัตน์ อินต๊ะโน

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงนุชรดี กลินหอม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายพณิชพล ทองคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ รูปสม

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงปยุดา กรุดสุข

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๙๐ เด็กหญิงกนกกาญจน์ ทองดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายอัควัฒน์ จำนงค์พันธ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงสุนิสา ฟกทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายสุดเขต เอียมเจริญ

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงพัชรพร ศรีเมฆ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงจิราภา คงธาร

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงธนัฐฏา รัตนา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายทรนงค์ ดีนา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงยมลภร มณีโชติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงณัฐชยา ภูมิหิรัญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายรัฐภูมิ ปูเชียงแดง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงณัฐวดี บ่อบัวทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายนรดล กันจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงสุชานาถ เพ็ชรพราว

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายธนศักดิ

์

สุขเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายศักดิธัช ปนตุรงค์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายศักดินนท์ ปนตุรงค์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ พรมสิทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงนาตาลี ปอมปองภัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงปญญาพร ฉัตรทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒ / ๑๕๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงลาวัณย์ ปนะทาใน

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายปฏิภาน เปรียบยิง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงจิราภา สุขประเสริฐ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงอรวรรยา เกตุแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา แสงทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายเอกชัย กากะนิก

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายจักรพงษ์ เจาะเหมาะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงมนัสวี ดวงผาสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงพลอยวรรณ ศรีเงินวิเชียร

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงชินานันท์ แก้วประดิษฐ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงศิรดา ส้มฉุน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงศุกร์ หงสาวดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายวุฒิชัย ยิมใหญ่หลวง

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายปุณยวีร์ จันทร์เทียน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายภูมินทร์ บุญเชิด

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายอภินันท์ นพสกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงอารียา หงษ์บัณฑิตกุล

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายธนวัฒน์ ปูคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงสุวนันท์ กัณหา

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายจรูญ มันคง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงเก็จแก้ว -

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายยุทธนา สีดาน้อย

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๓๒
นางสาวปนัดดา หาญยิง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๓๓
นายศุภชัย ศิริวงศาโรจน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายวรพล รัตนโสภา

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายหาญณรงค์ เรือนนุช

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายนที กิมฉำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงกมลวรรณ วงษ์จันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงนนทิชา ขำพวง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงโชษิตา สีดาน้อย

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงสุวรรณี หงษ์ศรีจันทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๔๑
นายกิตติพงศ์ พยาคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายใชยวัฒน์ ภูทะโล

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายอภิรักษ์ วงษ์ขวัญเมือง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงสุภาพร เปรียนสมุทร์

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงประภาศรี คุณสิทธิบุญญา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายวีรภัทร สมสิทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ราชาลี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายอัษฏมงคล มังษา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายปพนธนัย ปอมหิน

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายนนทวัฒน์ เอมโอช

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงนราพร ทัพไชย

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงกาญจนา ท่านกเอียง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงกัญญาภัค แสนวงษา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงวรรณษา เอียมสะอาด

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงเพชรมณี แก้วกองศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วประดิษฐ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายเดชอุดม สอนรักดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายอนุสรณ์ สมบูรณ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายเกือกูล

้

กุลไชยกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๖๐
นายจอมพล ขุนสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงสุวรรณี ขุนสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายทวีชัย แซ่อึง

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายอภิวัฒน์ อินทร์ปน

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงธัญชนก ผ่องใส

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายกรฤต ลิมเจริญ

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายกฤตพรต ขจรกีรติกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายก้องเกียรติ แก้วอิม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายกัณตภณ ดาวอรุณเกียรติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายกุญชเดช

แผนประดิษฐ์ชาญ ๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายไกรศร เมฆนิม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายชนากานต์ แก้วจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายโชติณัฐ นนท์คำวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายฐนิสพงษ์ อยู่แสง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายฐิติกร ดอนเจดีย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายฐิติโชติ โต๊ะเงิน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายณภัทร เชือดี

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายณัฐกานต์ โพธิทอง

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายณัฐกิตต์ คมขำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ซังยืนยง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ล้อมค้อม

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายณัตพล น้อยสอาด

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายตะวัน สินชัย

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายธนกฤต ห่วงเอียม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายธวัชชัย ตาละคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายธีรภัทร สุริยะคุปต์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

ทิพย์แสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายนันทกร นาคฉาย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายนิติภูมิ พิกุลศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายบุรินทร์ วันยะโต

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายบูรพา พนิตกาญจน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายบูรพา สวัสดิคุ้ม

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายประสิทธิพงษ์

วังใจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายพัชรพล เชาว์เครือ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายภรณ์ประการ แก่นรักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายภานุพงศ์ มานะดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายภาณุพงษ์ ศรีบัวงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายภาณุพงศ์ บัวน้อย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายภีรภัทร สีสุวรรณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ รุ่งเรือง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ทองสุขมาก
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายรพีภัทร เจนการ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายรัถเดช ทองหัวไผ่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายวรภัทร โพธิเงิน

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายวันชัย เสือเมือง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายวีรยุทธ ผ้าแดง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายศุภกร ลาดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายศุภโชค จิตร์ตรีเมต

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายสิโรฒม์ เติมจริ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายอชิระ ปานเฟอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายอาทิตย์ เย็นกลม

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงกนกพร มาหามแห

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงกนกพร ภักดีกุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงกนกวรรณ เนียมสวน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงกมลวรรณ เกียรติศิริุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงกิตติยา พุกเฮง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงเกวลิน บุญเลขา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงขวัญธิดา คชบรรดิษฐ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงจรัญพร บุญเนตร

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงจิดาภา อิมอาคม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงจิตติมา สีหะวงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงจิรพรรณ ฤทธิเนตร

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงชาลิสา หอมจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทินนิลวงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงญาณัจฉรา

ล้อประกานต์สิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงญาณิศา แดงฉำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงณิชารีย์ แสนบุญเรือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงดวงกมล ห้วยกรุด

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงธนภัทร บุญรุ่งโรจน์สิริ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงธัญชนก พงษ์สมบูรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงธารารัตน์ สามสี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงนลัทพร คงจร

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงนำทิพย์ ผ่องใส

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงบุปผา ชำพาลี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ จีนาภักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงปนัดดา แก้วอินชัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงประภาสิริ บุญมี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงปริยากร นนทกาล

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงปานฝน ศรีอินทร์สุทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงปยะพร บัวเกตุ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงผัลย์ศุภา อุ้มวารี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงพรชนก จันทร์ก๋า

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงพรธิภา วังสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงพรพิมล ใจเอือ

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงพัทธนันท์ นกเทศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ รุ่งสว่าง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพียรทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงมนสิการ รุ่งเรือง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงมุธิตา ใจชน

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงรุ้งรวี ผุสดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายลลนา สอนใจ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงวรรณรัตน์ จำเริญรักษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงวรรณิกา นุชอิม

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงวรัญญา ท่านกเอียง

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงวันวิสาข์ บูรณะพงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงวารุณี โพระดก

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงวาสนา แซ่ว่อง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงวิชุดา ยังอยู่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงศศิกาญจน์ บัวเกต

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงศิริกัญญา ป.สุวรรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงศิรินทรา ง้วนพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงศุจินันท์ ดีเสมอ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงศุภรัตน์ บัวเกต

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงศุภานัน ฤทธิแคล้ว

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงสุตาภัทร หมืนสังข์

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงสุธาสินี อยู่ไทย

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงสุธาสินี จิตธรรม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงสุนิสา บุญยวง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงสุพัตรา วงค์ไว

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงสุมิตรา เขียวชอุ่ม

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงสุวรรณษา สุกร

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ หรสิทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงอรสา เปรมปรีดา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงอรสินี

เธียรประเสริฐชัย
๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงอัญธิญา สัญจรโคกสูง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงอานันตยา จันหอม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงอิงค์ลดา หมืนมี

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงไอลดา ไม้เขียว

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงอัญชลี ศรีมงคล

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายกฤษดา ศรีเอียม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายกฤษติณ เสือดาว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายกันตพงศ์ อ่วมสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายกิตติทัต สมคิด

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายจิตติพัฒน์ คงแดงดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายฉัตรชัย แก้วแสนตอ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายเฉลิมพงษ์ ไชยรังษี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายชนกาญจน์ ช่างสุก

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายชนาธิป อึงผิวพรรณ

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายชัยรัก ฟกช้าง

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายฐิติพงศ์ อรภักดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

มาสี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายณัฐพงษ์ อารีย์ชน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ พัฒนพฤกษชาติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายต้นเงิน คล้ายฌพธิทอง

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายทวีทรัพย์ บุตรพิมพ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายเทพทอง อรุณเดช

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายธนชิต ฟาจงประเสริฐ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายธนพล สุขพูล

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายธนภัทร โตไร่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายธนิศร บันเทาถ้วน

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายธุวานนท์ สามสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายนาธาร แก่งหลวง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายปฏิวัติ ดวงแพง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายปยะพงษ์ แสวงทรัพย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายพงศกร จันทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายพลพล อยู่แสง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ชินวงค์เกตุ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายภูเบศ โพธิศรี

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายภูริ อิมเอม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

กาญจนธรรมศิริ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายรัชชานนท์ วิเศษสิงห์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายวชิรวิชญ์ เอกบุตร

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายวรเมธ คำปรีชา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายวิสิฐ โพธิใบ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายศักดิชัย

์

รุ่งเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายหลักฤทธิ

์

อิมอาคม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายอดิศัย ศิริรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญประกอบ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีอรุณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิตร์เจริญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายอาณัติ เทพนู

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายอาทิตย์

กาญจนประกอบ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

น้อยพิทักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ แตงอ่อน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงกาญมณี นิยมศักดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงจารุวรรณ เงินสมบัติ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงจิรนันท์ โสภาภิญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงจิรภัทร์ จำเริญรักษา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงชนิตา คงศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หมดทุกข์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงชนม์นิภา บัวขาว

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงชลิตา ประดิษฐพงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ฟกช้าง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงณัฐชา สุกกระโทก

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงธนาพร มูลเงิน

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงธมลวรรณ มากมี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงธัญญทิพย์ เนตรน้อย

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงนันท์นภัส สมคิด

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงบุรพร ศิริบุตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงปนัดดา มะลิวัลย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงปรียานุช สุกร

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงปานทิพย์ พลดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงปุณณดา ธนาชัยสุขพัฒน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงเปรมกมล จันทนะโสตถิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงพรทิพา เกษมวิริยนนท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงพรรัตน์ สิทธิกูล

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงพิญาดา มีเย็น

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงพิมพ์รดา ดอกพุฒ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงพิมลพัฒน์ ธรรมา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงเพชรนภา ฮวยแหยม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงภัคจิรา ป.สุวรรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีสมโภชน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงรักขณา นิมเนตร

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงรัชนี ชิดเครือ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงวรรณนิษา เอมโอช

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงวรรณษา พังกุ่ย

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงวรัญญา ไชยะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงวิวรรยา เล้าสวย

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ถึกจรูญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงสาวินี ฤทธิเดช

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ กลำงิว

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงสุภัสสรา บัวนิล

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภาษีสวัสดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงอริสา คชายุทธ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงอริสา สุขประเสริฐ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงอาภัสรา จันเปรม

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงอารียา นามประดิษฐ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงอาลิสา ฟกเปยม

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงปญณัฐภัทร ทูลธรรม

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายกิตตินันท์ แซ่ตัน

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายจิตรกร เรืองรอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายจิรภพ ภาชวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายจิรภัทร ทองดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายจิรวัฒน์ นิยมศักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายจิรายุ แก่นแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายจีรพัฒน์ ชมบุญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายเจษฎา ดอกนางแย้ม

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายไชยภพ แสวงทรัพย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายณัฐพงษ์ สอนใจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ วีระนนท์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เทียมเมฆา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายเดชพล เฌรจาที

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายธนกร โรจน์ปญญากิจ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายธนพล รวบรวม

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายธนพัฒน์ ภิรมจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายธนวัฒน์ พุฒตรีภูมิ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายธนาดล พลอยเหลียม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายธวัชชัย มุชชุ่ม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายธีรพัฒน์ โพธิศรี

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายนวพล พรายอำไพ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายนิภัทร์ ผลพิกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายปฏิภาณ พัสรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายปรมินทร์ พลอยพุต

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายปรเมศวร์ รัตนวิศ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายปวัตชัย อ่อนศิริ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายปยะพล พุทธิเสาวภาคย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายพงพัฒน์ เซ็งสวย

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายพิพัฒน์ ท้าวสุวรรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายพีรพัฒน์ สืบวงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายภานุ รักดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายภูตะวัน ลิขิตทีรุ่งเรือง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายภูเบศ สังข์ทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายภูรินาท ส่องสว่าง

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายยศพนธ์ สอนพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายรัชชานนท์

เจริญนนทพิพัฒน์ ๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายลัทธพล รอดเพ็ชร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายวิศรุต พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายวิศวะ เฉลยศิลป

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายวีรภัทร เอกบุตร

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๐๙
นายศิลป หิรัญรัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายศิวกร พูลนิม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายศุภกิจ คันทะพล

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายเศรษฐพล บุญช่วย

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายสรรชัย หิรัญรัตนพงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายสิรภพ กุฎี

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายสุทธิภัทร จำนงกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายสุภัทร ภักดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายอนุสรณ์ ทองศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายอภิชัย ปนจุ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายอภิวัฒน์ หวังสกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายอภิวิชญ์ ปลืมจิตต์

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายอลงกรณ์ แก้วอินชัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายอัษฎายุธ ธนาศตานนท์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายอานนท์ บุญเชิด

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายอิสรพงษ์ เทียนดอนไพร

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงกมลวรรณ แช่มชืน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงกฤติมา ศรีละพุก

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงกัญญามาศ รุจิสิทธิยานนท์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงกัลยาณี รุดเครือ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงกิตติกร กังวล

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงเกศแก้ว สกุลการะเวก

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงจิดาภา แก้วจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงจิรัชยา เพิมนาม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงจีรวรรณ หมีแรต

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปนตบแต่ง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงชญานุช ศักดิศรี

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงชนากานต์ นิลพันธุ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงชมพูนุช สมโภชน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงชลธิชา โกลาหะฬะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงชลธิชา แรตประสิทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงชลธิชา วงษ์สนิท

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงชลลดา หอละเอียด

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงณัฏฐิดา พลอยเพ็ชร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงณัฐฌา แจ่มจำรัส

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๔๔
นางสาวณัฐณิชา แก้วทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ขนรกุล

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงณัฐธิดา จำนงศาสตร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงณัฐนันทร์ ทับบุรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๔๘
นางสาวณัฐรินีย์ พิมพ์คำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ ศิริธรรม

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงณิชาภัทร ไม้แก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงทิตฐิตา พิทักษ์สกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงธนภรณ์ นาคอาทิตย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงธนัชพร มะโนรมย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงธันทิดา ลามา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงธารารักษ์ ยิมมาก

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงธาริณี วณิโชภาส

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงธิดาภรณ์ บูรณะพงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงธีรพร ชลอทรัพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงนภัสชา ทิวากร

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงนริศรา รุ่งเรืองจำเริญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงนริศรา อ่อนนา

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงนฤมล มนขุนทด

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงนลินทิพย์ ทิพปราสัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงนิภาพร นิลนก

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงปรีดารา ทองค้า

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงปรียาภร อออำไพ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงปรียารัตน์ ปฐมพุทธิธรรม

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ พิมพ์แจ่ม

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงปญญาพร คุ้มจินดา

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงปาริชาติ ประนอมศิลป

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงปยะธิดา หว่านพืช

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงปยะวดี ศรีอำไพวิวัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงผกาวดี บุญเผือน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงพรชิตา นวลละออ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๗๕ เด็กหญิงพรรณนารายณ์

จีนาภักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงพรรณวษา แอตาล

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงพรรณิภา ทองดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงพรรักษา สินประเสริฐ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงพรลภัส มณีโชติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงพิชชาพร วงษ์จู

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงเพชรลดา โชติพรวน

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงแพรสินี เบญพาด

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงภคพร จันทะมูล

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ จุลเวช

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงภาวิกา ขยันการ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงภาวิณี นิลสริ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงมิรันตี จุลเวช

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงรัตยา เทียนนาค

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงวนิดา โพธิเงิน

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงวราพร ชินหอม

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงวราภรณ์ โฉมศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ห่วงเอียม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงวัชราภรณ์ เพิมนาม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงวาสนา เนตรน้อย

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๓ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงวิภาดา สิทธิศักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงวิภาดา แสงงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงศลินดา อินทรพล

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงศศิกานต์

กอบเกียรติไพศาล

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงศศิธร ชุมพล

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงศันศนีย์ สีบัวสด

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสืองาม

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงสโรชา มันคง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงสโรชา ละเภท

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงสุนิสา ฉินฉำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงสุพัตรา คมกล้า

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงสุพิชชา บุญคง

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงสุพิชญา ศรีศักดา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงสุภัชชา นิลนก

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงสุภัทรา จันทอง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงสุภาพร กำจร

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงเสาวรส ศรีสะอาด

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อาจหาญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงหทัยภัทร มุ่งหมาย

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงหิรัณยา ประสม

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงอนัญญา ดอนเดช

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงอภิชญา เรืองจินดา

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงอรปรีญา ฟกโต

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงอรอนงค์ แม้นทิม

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงอริษา เนียมหอม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงอริสรา โชขุนทด

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงอรุณโรจน์ หมืนมี

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงอัญชิสา สุขสำราญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงอาภาวรรณ จันทะเลิศ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายณรงค์ชัย นาคโต

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายสันติสุข บุญจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงอภิญญา มีสมบัติ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงจิดานันต์ โพธิสุวรรณ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายปยวัฒน์ สีชาวนา

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายณัชพล ทองคล้าย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๔ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายคณิศร รุ่งหิรัญศักดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงธาดา พลอยเหลียม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พุ่มแพร

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงชัญญานุช สร้อยสน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงมาติกา แสวงทรัพย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายวัชรพงษ์ สุภาพ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายวริทธินันท์

์

แห้วเพ็ชร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายพลวัชร์ พุฒตาล

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายธิปก กลมแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายกรภัทร์ อ่อนตีบ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายลภัส พุ่มทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงพงษ์ชิตา เพิมพูน

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงสุภัสสร ประสพโภคากร

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายธีรพล พ่วงมาลี

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายสุภัทรชัย ทริรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายนนทพัทธ์ พานสัมฤทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงทิพปภา แตงตุ่น

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงพรลดา คงทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงพิชญธิดา ยุบลบัณฑิตกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายวรทัต เพ็งอร่าม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายศุภกร บัวขาว

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายกฤตเมธ ปลาทองรุ่งเรือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายเดชาวัต จันทรนคร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายสรวิศ เข็มทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายพรรษชล สิริเวชชะพันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายภัทรชัย คุ้นเคย

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายกฤษฎา สบายยิง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงจิรสุตา สุวรรณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงลภนา ใจกว้าง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ขันภูเขียว

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายสิทธินนท์ นางแย้ม

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายธนพล ศรีใส

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายชุมพลภัค ผลพิทักษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายพิชิต วีระนนท์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายเปรมปรีด์ กาญจนประดิษฐ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๕ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายพีรวิชญ์ ดีประชา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ เหลืองเอียม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงสโรชา โพธิทอง

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงตรีญาพร ทองมณโฑ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงภัทรภร จันทร์เนียม

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงภัททิรา จันทร์แจ้ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายถิรวัฒน์ สังขานวม

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายดิศรณ์ คุชกะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายคุณานนต์ ชัยกิจตระกูล

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงปริยากร หอทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงบุณยนุช ทับทิม

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายภูริณัฐ ก๋งจ้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สุขเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายจิรภัทร วีระนนท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายนฤพนธ์ สอนฮะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายสุรภัทร แย้มศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงนิศารัตน์ ธรรมจง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ กองวิเศษ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงอิชยา อินทรประสาท

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงนฤมล จันทร์อ้น

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงอัญธิกา สังข์ทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงภัครวดี วารีนิล

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงสุทธิกานต์ จันทร์โสม

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงพรมนัส กลมวงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงบุญฑิตตา แสงเงิน

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงปนัดดา บัวบาน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายณัฐนาศาล พุ่มประกอบศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ชวนานนท์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงสุนันทินี จันทระ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงพิมพ์มาดา จำปาไทย

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงสุพิชญา ขำยัง

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วรรณวรรค

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายจีรพัฒน์ สันโดด

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายกิตติกานต์ กิตติภัทรนันท์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงกัญญาภัค สังข์ปา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๖ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายดนุวัฒน์ สุขนิรันดร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายคุณาสิน ถินทุ่งทอง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายภูริภัทร์ ว่องเจริญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สุขนิรันดร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงณภัทร หงษาวดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายพสธร คำปุย

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงนันทิยา ทิวากร

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายนฤนาท สว่างอารมณ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายพัชรพล วันนา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายณัฐพล นาคเวช

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายพงศกร แตงสาท

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๑๑ เด็กหญิงพลอยล้อมเพชร

กังบูรานนท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงชลธิชา กลัดน้อย

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงฐิติชญา เจริญพร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายธนธรณ์ เข็มทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๑๕
นายอนันธวัฒน์ อนันตสุข

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงอภิชญา สงวนพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายธนดล เขียวชะอุ่ม

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายวสุ ศรีมุกข์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ครุธมีชัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายสุภลักษณ์ เทวัญจุติวงศ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงเมษนี มีตา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงณัฐวดี นวนสาลี

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายพิทักษ์ กาบมณี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงภูพลอย ภูชัยสินธุ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายณัฐพล สู้ภัยพาล

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายธนบดี ชลอทรัพย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วจับ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายปวิตร สมบุญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงศุทธินี ปานใจ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจริญธรรม

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงอังธิมา ทองแขก

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๓๒
นายกันตวัฒน์ ชำนาญวุธ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายวิทวัส อัศวเดชฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายอิสรายุทธ

พงษ์หาญพาณิชย์ ๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๗ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงวิชญาพร ปูเชียงแดง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายอนุสรณ์ จันทร์เมืองไทย

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายธิรัญวิชญ์ พันธ์ปญญา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายวีรวัฒน์ กาญจนเคหะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงพิชญาภา หุตะนาวิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายชานนท์ วิภัชภาคไพบูลย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๔๑ เด็กหญิงนันทกาญจน์
อัศวพิทักษ์พงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๔๒
นางสาวเพชรรัตน์ เพชรมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงวรรณิดา กองเพชร

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงปวีณ์ริศา เลิศณรงค์ชาญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายกฤษณะ หว่านพืช

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายภาณุพงศ์ บุญชัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายอิศรา พงคะเชนทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงพรธิชา เอียมเจริญ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงสุวิพา ง้วนหอม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายปญจพล พิมพ์ทรัพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายยุทธนา ทวินันท์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายธันวา บัวเกตุ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงเสาวรส ขุนพลพิทักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายนันทชัย มังประเสริฐ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายอนุสรณ์ แก้วพรึก

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงจุฑาทิพ แจ่มน้อย

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงชุติมา นงค์พรมมา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงบุญนภา คล้ายเทียง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายกฤษดา ชาวไร่เหนือ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายจีระพัฒน์ พินทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงจิราพร มันคง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงกาญจนา ภาคภูมิ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงกาญจนา หงศ์หิรัญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายอรรถพล นวมหอม

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายณัชชัย บุญตัน

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงรุ่งธิดา พวงอินทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๖๗
นางสาวเนตรชนก อารมภ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๖๘
นางสาวสมิดา ชืนขำ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายบวร ทองอิม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๘ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายกันยา จุมพรหม

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายพีรพล เหลืองประดิษฐ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงสร้อยมุก พุกเฮ็ง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงมณีกาญจน์ ศรีรักษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงรัตตวัน หอมฟุง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ รอดจีน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๗๖ เด็กหญิงเอตาลดาทอง
-

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงนภวรรณ มุสิกวัตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงชนิกานต์ เทศสิน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงกชกร -

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ดอนบุญไทย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายธนรัตน์ ชูชาติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายสิทธิพล ขวัญมี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายสพลกิตติ

์

ใจดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงสุธิดา ศรีเผ่าพันธ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีนิล

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ สายสวาท

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๖๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายศุภกร วัยวัฒนะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายภาณุพงศ์ หิรัญกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายวรเมท สายจันทร์คาม

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ แสวงทรัพย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงเพ็ญรดี ศรีทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงวาณิศา หว่านพืช

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงอริสา พันธ์ชู

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงเจนจิรา เปยะภิรมย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงปยธิดา พันธ์วิลัย

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงญาณิกา

ล้อประกานต์สิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายพิชิดชัย สุวพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายอนพัทย์ เอียมสำอางค์

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงพิยดา คงบุรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงศิริกัลยา เย็นกลม

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายณัฐภัทร เชยโต

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๐๒
นางสาวจริยา สีคุณ

๐๕/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายวีรยุทธ ร่มโพธิรี

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงรุ่งนภา ทิมทับ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๙ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายกฤติชัย เสือใจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงปริมาตร จันทร์พูล

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายรัฐพงษ์ ปลอดยอดยิง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายพีรพัฒน์ หว่านพืช

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายพงศธร กระเดืองเพชร

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงปณิดา จันทร์อ่วม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงสุภาวดี ชืนทวี

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงมนัสชนัญ วังมะนาว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงมนัสชนก วังมะนาว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงวนิดา โพธิทอง

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงณัฏฐนิชา อินหอม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงกิตติยา แก่งเสียน

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงทักษอร ชืนขำ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายวนพล ชุบขุนทด

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายณัฐพล เพ็ชร์ตรง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายวัชรพล เย็นกลม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงกนกอร สายสุวรรณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายกิติพงษ์ อ่อนละมัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายอนุรักษ์ ช้างงา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายกรวินต์ กะพี

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายกิตติพงค์ งอกผล

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๒๖
นายธีรศักดิ

์

พ่วงทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายสุภัทร ขำบางเลน

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงปวีณา บุญกลิน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๒๙
นางสาวนุชจรี -

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายธีรภัทร ประจันสี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายทนงศักดิ

์

จิตธรรม
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายชัชพล

กาญจนสิริวิโรจน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายนิธิพัฒน์ บัวบาน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายอภิชาติ จันทรวัฒน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายวาคิม พานทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงพัชราภา สุขเกษม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงสุทธิดา สายพิมพา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงกฤษณา วังขนาย

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายธวัชชัย -

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๐ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงรัชประภา แซ่ตัน

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายปฏิภาณ ภัคพาณิชย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงธนพร ศรีเมฆ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายกิตติชัย เสน่ห์หา

๑๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายจตุรงค์ โสดา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงจันจิรา ปลืมพยัพ

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงอนันตญา แก้วเอียม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สายสกล

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงณัฐริกา คงคาหลวง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงประภาณิน ประทุมทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงสุภมาส สอยดาว

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงรุ่งเพชร ศรียอดแส

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายนครินทร์ ดำรงศิริฤกษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายอดิศวร ตรีทูล

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงอัญชลี แซ่ตัน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายณัฐพล บุญเชิด

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พัฒนมาศ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ แซ่ฝุง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงนลัทพร มีศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงปยนัฐ อาชนะเวช

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๖๐
นางสาวมัณฑนา เชิดชู

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายประวันวิทย์ เชือหงษ์แก้ว

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายณภัทร เอกฉันท์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายพงศกร นิมเขียว

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ พริงพงษ์

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๖๕
นายธวัชชัย นิลเขียว

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๖๖
นางสาวเจนจิรา จบแฝง

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๖๗
นางสาวภัทรมน ชูกุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๖๘
นางสาววาสนา ศรีเมฆ

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๖๙
นางสาวเบ็ญจวรรณ อวยพร

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นำทรัพย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายวีระศักดิ

์

เพชรปานกัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงจารุมาศ อำคาหล้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงพวงผกา นพชำนาญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายชาคริต ไชยประดิษฐ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๑ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายปราโมทย์ ลุกูล

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายสุธี คำเครือ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงแพรวา พรมรักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงสโรชา พุ่มแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ พลายพงษ์ษา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงศรวณีย์ สุธาพจน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายชัยรัตน์ คุ้มแพ่ง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายภูริภัทร ร่มโพรีย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายมงคลชัย แซ่ลี

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายสิทธิพร แก้วเอียม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายสุพัฒน์ ตุ่นปาน

๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายเอกภพ ทองพูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กิงแก้ว

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๘๘
นางสาวชลลดา เสือผู้

๒๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงนำฝน กองชนะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงนำหนึง

่

สินคง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน สังข์ทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ เดินสันเทียะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงรุ่งนภา ทองใบ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงวรรวิสา จันทร์ที

๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๙๕
นางสาวศิริพร สีสุขสด

๑๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงอฐิติยา ทองประเสริฐ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงเจนจิรา หลวงทอ

๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงโสรยา เนรมิตธนกุล

๓๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายพลากร จงประเสริฐ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายพลากร รุ่งเช้า

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ใจเย็น

๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายวิสุทธิ

์

เพ็ชนิล
๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สังข์ทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายสหชัย ศรนรินทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายอนุภาพ ศิลากุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงพันวษา เชยโต

๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงมินตรา บางพิทักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงสุทธิดา พูลเกษม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงปาณิศา กลันสุข

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๒ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงจีราวัลย์ จันทร์สามารถ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๑๑
นางสาวชลัดดา แสงจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงนพมาศ นพลักษณ์ชินวร

๑๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงฐิติมา มะลิถอด

๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๑๔
นางสาวนิลาวรรณ โพนนอก

๐๔/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงธนวรรณ ทัศราช

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงปราณี ปดชาเขียว

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงพรพิมล อยู่มากญาติ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายธนวัฒน์ สีเหลือง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงนิชา สมัคสยาม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงศาวิตรี คนินัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงณัฐวรา วงษ์สุวรรณ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงวาสนา สีนวน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงสุภิญญา สงวนรักษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงจุฑามณี สุทธิบุตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงวลีพร จงสมบูรณ์โภคา

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงวีนัสนันท์ สว่างสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงอารียา ทรัพย์ร่มเย็น

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ดิษฐแสง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงวิชญ์นรี นุชอิม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงอรสา สุทธิสมโสม

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงจิราพร สาผาย

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ นุ้ยแย้ม

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงดุจดาว อนุกูล

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงปยธิดา ล้อเจริญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงพรสุดา พูลกำลัง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงวรัญญา แจ่มศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงศุภมาศ โสดา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงสริตา ทายา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สานทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงสุภาพร เดชรุ่ง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายตะวัน โพธิทอง

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายนัฐวุฒิ กลินขจร

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายนิธิ ยอดเรือน

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายศรายุทธ ประทุมถม

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๓ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงสุพัชชา โพธิงาม

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงอรสา รักถิน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายธีรวัฒน์ แจ่มศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๔๘
เด็กชายสุภโชค เล้าอรุณ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายอจินไตร คงสิน

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงขวัญตา คงมา

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงจินตนา เรืองสังข์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงจุฑามาศ กรุดแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงมาริษา พุ่มเกษม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงสุกานดา ผินแสง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงสุธินี สายทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๕๖
นางสาวเจริญรัตน์ แสงคำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงนำฝน ศิริทัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๕๘
นางสาวปณิดา เนียมทรัพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงพิมศิรี นุ่มสิน

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงศศิกานต์ สำประเสริฐ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงอภิญญา สาหร่าย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๖๒
นายบริพัฒน์ ทวีผล

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายพีรพล เจียรจอหอ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๖๔
นางสาวเกวลี ต่างพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงธัญญาเรศ โมกไทสงค์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงปภัสสร อ่อนน้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงพนิดา คงเขียว

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงไพรินทร์ เรืองฤทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๖๙
นางสาวอพัฌชา บัวบุตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายวิทวัส ขาวบู่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๗๑
นางสาวกัลยา ประจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงเกศชฎาพร ปญญาหงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ โพธิใบ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ดาปาน

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงศรัญญา รักคลำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงศศิธร ประสพผล

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ศรสินชัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๗๘
นายศรัณ ประสพผล

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๗๙
นางสาวเบญจมาศ จำปาเงิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๔ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๘๘๐
นายธนภัทร เจริญรักษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๘๑
นางสาวบุษยา สุทธิบุตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๘๒
นายณพรัตน์ พานแสงทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๘๓
นายนพดล ซิวเกษร

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๘๔
นายวีรภัทร กระต่ายทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๘๕
นายศรายุ พ่วงกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๘๖
นายจิณณพัฒน์ ตังศิริเสถียร

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๘๗
นายวัชรพล ใจเอือ

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๘๘
นายอัครพนธ์ ฝอยทับทิม

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๘๙
นางสาวณัฐธิดา จ้ายภักดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๙๐
นายชนะชัย แซ่อุย

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๙๑
นายสารสิทธิ

์

จงสมบูรณ์โภคา
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๙๒
นายอัฏฐเทพ บุญตัน

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๙๓
นางสาวนัฐลดา อ่อนเทศ

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๙๔
นายอนุวัฒน์ มุราชวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๙๕
นางสาวอมรรัตน์ เซียงหว่อง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๙๖
นางสาวสุฐิกมนญ์ นิลบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๙๗
นางสาววิลาสินี พึงฟอง

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายณัฐพงษ์ กอรักงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายปยะพล รุ่งสว่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายพงศธร สืบกีรติ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายภาณุพงค์ สมพงษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายมิน พีรวิชญ์กุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายวิทยา สุทธิบุตร

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงกัณณิการ์ แก้วใส

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงกาญจนาพร ทวีบูรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงธนิษฐา แสงทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงนรารัตน์ พิมพ์บูลย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงปยวดี ศรีวลีรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงลลิตา ผิวเผือด

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงวิมลศิริ เหมสุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงศิริวรรณ ทองเปลว

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงอภัสรา สุขประเสริฐ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายกิตติพันธ์ุ ละเลิศ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายวัฒนา เซียงฟู

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๕ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงกชกร สอนใจ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงขวัญเนตร เทียงแท้

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงปารวี ศรีอ่อนดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน สมหวัง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงพันทิภา นุชคง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงพิยดา ปุนแย้ม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ ใจเทียงแท้

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงวริศรา แสงจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายกฤษนวัฒน์ หงวนบุญมาก

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายชนะพล ก๋งพิว

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายนฤดม ศรีรักแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงประภาสิริ แดงพันโพธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายมนัฐ สังข์ทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายอนันฐมัช สุวรรณชีวะศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงสุพรรณญา เพียงนัน

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายณัฐวัตร รุ่งทิพย์เจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายทิวากร สงพรมทิพย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายปยวัฒน์ อึกทองจอม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายสมพร จีนอิม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงเมษา นิลอิม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงสนิตยา ชืนจิตรชม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายชนัญู แย้มสรวล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายสิริวัฒน์ จำปานิล

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงกชกร กระต่ายทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงชญานิศา โชติบุรัสกร

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงปทมวัลย์ อมตาธนาเกียรติ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงไพรสุดา ด้วงแพง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงศศินา จันทร์แจ้ง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงสุกัญญา บรรณาการ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงอรณภัทร นิลเกษร

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายณัฐพล นิลรอด

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายเพทาย พิรุฬห์มนูญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงฐิติกัลยา สีคำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงดารยา สิงหะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงนันทิวรรณ โภคาลัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๖ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงภิญญาดา หนูเพ็ญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายกอบชัย ศรีจันทร์รัตน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายคิมหันต์ ส้มพลับ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายฉัตรชัย คนตรง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายศุภกร สำเนียงสูง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงกาญจนา วงษ์เอียม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงจีรณา สังข์กลับ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงชลธิชา คำแพงแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงณัฐสุดา จิตนิยม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงธนภรณ์ สู่เจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงนันทิดา ศีลทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงเบญญาภา มีประสพ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงปลายฝน สุธรรม

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงปาลิตา บูรณะสมบัติกุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงพิริสา ตะก้อง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงภัสษร เลาหบุตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงวนิดา รุ่งเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงศิริกาญจน์ พระแท่น

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงสริตา มีจัน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงอรอนงค์ ยางทัด

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงอริยา เอียมแล้

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงจรรยา ทองศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงจีราวรรณ ศรีจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงชรินรัตน์ กันไชยต๊ะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงธัญญาเรศ พรมีสุข

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงพรธิรา เยขลิบ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สังข์ทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงสุดาวดี ปลืมจิตร์

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงอัยลดา อุ่นอบ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงอาภรณ์ สัจจาศิล

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ จันทร์มณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายณัฐพงษ์ สตารุ่ง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายธเนศ ละเลิศ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายวรกานต์ ธงชัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงลดาวัลย์ สว่างศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๗ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงสุภัสสร รักมณี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายจีรพัฒน์ คชสาร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ ศิริรักวงษา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายตะวัน ขำสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

ฉีดจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายศิขรินทร์ ศิริโก

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงฐานมาศ วันโณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บวรพิพัฒนวงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงดนยา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงธรรมจาริณี แดนสุริยานนท์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงนัทธมน วงษ์เทศ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงปนิตา ปานนาค

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงสุธิศา อ่อนบุญมา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

ชานุ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายปฏิเวธ วรภักดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงกนกพร ฉิมดิษฐ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงชนากานต์ ช้างเย็น

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงศิริกานดา แสงโสด

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงสุพัชชา กรุดสุข

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงสุภาวดี เสนทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงสุภาวิดา เกตุแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงอภิสรา นกจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายกิตติพงษ์ พลับพลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายจิรพงศ์ ศรีรักแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายธนภัทร ราชการดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายปญญา แก้วดอน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายรพีภัทร ผิวอ่อน

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายวรยศ โชคชัยมาดล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายวิทวิน เชือบุญ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงขวัญฤทัย วงษ์เอียม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วบัวดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงจีราวรรณ ใจเย็น

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงฑิษาณี อภิธรรม

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา นพรัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงณัฏฐา สวนคุ้ม

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๘ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงเปรมกมล จันทร์มา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงพิยดา กาญจนเพ็ชร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงวรรณภา เหมือนช้าง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงสาวิณี สุนทร

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงสิรภัทร อ่อนนาง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงสุธิดา ศรีสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงสุภาพร บุญสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายจิรายุ ศรีอุ่น

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายชนะชัย เชียงทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายณัฐพงษ์ แช่มฉำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายทินภัทร สุนประโคน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายเทวัญ

กาญจนวิเศษชาญ ๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายภาสกร วงษ์สนิท

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายรพีวิทย์ เสงียมจิตร

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงกนกอร สอนสลับ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงโชติกาญจน์ ทองซ้าย

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ลูกสอน

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงนันทิมา สมรูป

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงปดิวรัดา โลหวัฒนกิจ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงปาริชาติ มันใจ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงพรไพลิน แซ่ผุง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงพิชญา อยู่ยงค์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงพีรดา ผ่องใส

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงมณฑิตา ประพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ คำเรือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงวิมลสิริ จอมทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายคุณานนท์ สรณ์สวัสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายจีรวัฒน์ ทินจีนวงศ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายธนเพชร เกตุแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายธรรมรัฐ มีทรัพย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายวิทวัส มงคลทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายสุภัทรพงศ์ เจียมสุวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายอนุชา ใจหนักดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงชลลดา คำแพงแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงธมนวรรณ รักโยง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๙ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงนิชานันท์ เจนสุวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงเปรมิกา ช้างเย็น

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงพรหมพร เจริญกุล

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงมณฑิตา พวงไทย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงรินรดา หกม้า

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธ์เปรม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงศุทธินี ช่วยบุญชู

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงสุชาดา อ่องศิริ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงสุธิดา ปลืมจิตร์

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ใจมัน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงสุวรรณพร เหลืองสอาด

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายธนกร ฤทธิไวย

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงธนัญญา ธรรมจง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงบุณยาภรณ์ ลาวัณลักขณา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงวีรดา จันทร

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงสุวิมล อ้วนนวล

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงปนัดดา ตาลเถือน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายพุทธิพันธ์ สุทธิบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงกุลธิดา ดาปาน

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงกัลยา อยู่สังข์ดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงณภัทร พลรบ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่ตัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายธณรัฐ นำใขสูข

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายปฏิพัทธ์ ลีเทียน

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

จินดาสิงห์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงกังสดาล

อัศวทรัพย์ไพศาล
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงจิรันดา นิยมศักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงธนภรณ์ ดำรงกิจภากร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ สอนสง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงสรัลพร อรุณขจรศักดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงสิริการ ประทุมทาน

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พุทธผล
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายเจตนิพิฐ สิทธิวิไล

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายรัฐภูมิ พุทธศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายสหรัฐ มีทรัพย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๐ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงจิราภัค จงสกุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงชญาดา โสมสุพรรณ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศุภมงคล

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงปณิดา อ่อนน้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงประวีณา เกิดเครือ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงพัชราภา

ไฉไลกระจ่างรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงภัชชญา โชชัญยะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายดลยภัทร นาคเจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายธนพล ศรีเหรา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายนทีธร แร่เพชร

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ตรีคงธรรมกุล

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงโสภิตา ตันทเตมี

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงโสภิตา บัวบาน

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงอริสา มะลิวัลย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายกฤษฎา แก้วจำรัส

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายสุรพงษ์ คล้ายแดง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงณัชชารีย์ จงศิริภัควัฒน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงปาณิศรา ปานเจริญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๐๘
นางสาวพัชริดา เพียงนัน

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงศุภมาศ ประดิษฐ์กุลศิริ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๑๐
นางสาวสุมาริน แซ่หยี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายณัฐพงษ์ พรามณี

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงธนาวดี เหล่ากาวี

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงประภัสสร ดำรงประเสริฐ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายฉัตรชัย บุญรุ่ง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายรัชชานนท์ แก้วทองขาว

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงธิดาเทพ แซ่หยี

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงนรินดา จิตอำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายไตรภพ หอมกลิน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงพัชรา สุขศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงสโรชา บุญคุ้ม

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายชูเกียรติ สมรูป

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พึงไทย

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๒๓
นายณัฐพล กิจสมฝน

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๒๔
นางสาวภัสสร สมนาม

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๑ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงมนัสวี ประทุมมา

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๒๖
นางสาวอณัญญา อินหอม

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๒๗
นายภูวดล สุขหงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๒๘
นายเจษฎาวุฒิ บุตรวัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายทรงยศ พระแท่น

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๓๐
นายภูชิต ชัยศิริมาศ

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายยุทธการ เพิมนาม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๓๒
นายเรืองศักดิ

์

อ้นทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๓๓
นางสาวณัฐณิชา คำจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๓๔
นางสาวนิสา แก้วดอน

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงปนัดดา บุตรดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงเบญญาภา โหน่งที

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๓๗
นางสาวอลิสา จันทร์ดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๓๘
นางสาวณิชกานต์ แซ่อึง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๓๙
นางสาวลดาวัลย์ ยอดรัก

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๔๐
นางสาวศศิกานต์ สอสอาด

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงกาลัญญาณี อมรเวชกุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๔๒
นางสาวธีมาพร ประสมศักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงหทัยกาล คือพันดุง

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๔๔
นายณัฐวุฒิ ปลอดยอดยิง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๔๕
นางสาวศศมน พาถี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงโชติกา สงวนวงศ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๔๗
นายธรรมสรณ์ เหียมหาญ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๔๘
นายบูรพา อินชะนีย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๔๙
นายอลงกรณ์ ลิมอารีย์

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๕๐
นางสาวชนัญชิดา พงศ์เจษฎาพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๕๑
นางสาวณิชากร จันทร์แดง

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงปนณภา ชนประเสริฐ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๕๓
นางสาวพรจิรา ภาคภูมิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๕๔
นางสาวพินันดา ลงพล

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงรัตนา เจิมจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงวิมลสิริ ชุมหอม

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงฉัตรินยา โหตรภวานนท์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๕๘
นางสาวภัทรลดา ขุนหีบ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงอนรรฆนง เพลิดดอน

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๒ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๑๖๐
นายวิบูลย์ รุ่งกระจ่าง

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๖๑
นางสาวจินต์จุฑา โค้วสกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงปยะฉัตร มรรคสูตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๖๓
นางสาวสายธาร แสนวงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงสิราวรรณ ทองคำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๖๕
นายณัฐวุฒิ สตารุ่ง

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๖๖
นายเจนณรงค์ มักน้อย

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๖๗
นางสาวกรกนก ธะธรรมดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๖๘
นางสาวกชพร ธะธรรมดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๖๙
นายกิตติศักดิ

์

ขุมเงิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๗๐
นางสาวภาคินี ฤทธิเดช

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๗๑
นางสาวณัฐวรรณ บริบูรณ์นุกุลกิจ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๗๒
นางสาวตีรณา บัวบาล

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๗๓
นางสาวพิมลภัส กลินแก่นจันทร์

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๗๔
นางสาวภิรมพร อยู่สถิตย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๗๕
นายอาทิตย์ คำสัมฤทธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๗๖
นายเกียรติศักดิ

์

ครุฑมีชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๗๗
นางสาวอินทิรา เมืองมาก

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๗๘
นายณัฐภพ สอนคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๗๙
นายปฏฐภีร์ ปานสอาด

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๘๐
นายเกรียงศักดิ

์

แสงน้อย
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๘๑
นายธีรภัทร ทวีบูรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๘๒
นายอมรเทพ สิงสิม

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๘๓
นางสาวหงษ์หยก ชูจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๘๔
นายธนากร แจ่มแจ้ง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๘๕
นายพิชิตชัย แสงคำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๘๖
นางสาวชญาณี รุ่งทิพย์เจริญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๘๗
นางสาวเบญจวรรณ นกทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๘๘
นางสาวเฟร์ลดา นาสวน

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๘๙
นางสาวสุธิดา รุ่งเรือง

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๙๐
นางสาวกรกมล งามเงิน

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๙๑
นางสาวกัณฐิกา ษรสกุณี

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๙๒
นางสาวนันท์ธิชา เดชาฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๙๓
นางสาวเบญจวรรณ สมศักดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๙๔
นางสาวรัตนาวลี แหยมแจ่ม

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๓ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๑๙๕
นางสาวสุรีวัลย์ กาญจนโชคชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๙๖
นางสาวเอมณิสรา เงินประเสริฐ

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๙๗
นางสาวจิรชยา หมีปาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๙๘
นางสาวปรภัค อภิจิตติกร

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๑๙๙
นายพิสิษฐ์ ศรีสารากร

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๐๐
นายพุฒิพงศ์ ปยะพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๐๑
นางสาวณัฐวดี ฉุยเนย

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๐๒
นางสาวอาทิตยา สังข์สุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๐๓
นายภาธร จันทร์แดง

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๐๔
นางสาวกนกกร

กาญจนอิมทรัพย์

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๐๕
นางสาวจุฑามาศ เกษรบัวหลวง

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๐๖
นางสาวแจ่มใส เหลืองประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๐๗
นางสาวศิริรัตน์ ตะก้อง

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๐๘
นายชยธร บุญไมตรีสัมพันธ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๐๙
นางสาววรวีส์ มานะดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๑๐
นางสาววราภรณ์ นาคเจือ

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๑๑
นางสาวอภิชญา มะวงศ์สา

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๑๒
นายพชรพล บ่อบัวทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๑๓
นางสาวกัญญารัตน์ ซังเจริญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๑๔
นายณัฐวุฒิ ชมชืน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๑๕
นางสาววณัสนันธ์ ฉิมเมือง

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๑๖
นายกฤษฎา มลามาตย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๑๗
นายวีรวัฒน์ อินปน

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๑๘
นายณัฐภูมิ วงษ์ปญญา

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๑๙
นางสาวนัฐฐา ชัยทวีวรกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๒๐
นางสาวกานติมา สานุ

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๒๑
นางสาวฐิตินันท์ สมานทรัพย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๒๒
นางสาวศิริกัญญา ทองขาว

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๒๓
นางสาวอัจฉรา ยอดเพชร

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๒๔
นางสาวสุดารัตน์ ศรีสอาด

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงมนต์นภา จะดอม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายรณภพ ใจซือ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายรพีภัทร ใจอารีย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงณัฐพร พัฒนธนานนท์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงณัฐวรา พัฒนธนานนท์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๔ / ๑๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายรพีภัทร ปานแสง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ คงสิน

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงสุกัญญา จันทร

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา วิชิ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายสุวิจักขณ์ หงษ์จุ้ย

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงภัทรธิดา สุขศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายสุนันท์ บุญมี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงยุพาลัตน์ พันธุ์พ่วง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายอวิรุทธ์ แจ่มศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ธาตุทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงเขมิกา ทองดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายอรรถวุฒิ อันจุกฉุน

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงจิราพร วัดพ่วง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงเบญจมาศ นิลนก

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายธนวัฒน์ จรบำรุง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายไกร สายแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงธนาวดี เหงียมวิจาวัฒ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ สิโนทก

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงศิริภัสสร สุขอินทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงชาลิสา พันธ์แจ่ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายนครินทร์ เซียงฉิน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายยศนันท์ เล็กซุง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงณัฐนิชา วรรณาโส

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ภู่ระหงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายรพีภัทร เสมศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ กระต่ายทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อุ้ยฟก

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ขำเปลียน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงวรนุช ใจแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายธณัฐชัย รินทศักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงกุลนารี สายแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายธันวา มูลเงิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายภูมิศักดิ

์

ไผทฉันท์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงลภัสรดา เสือใจ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๖๔
นางสาวรินนา ผาบชมภู

๒๑/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๕ / ๑๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๒๖๕
นายวรุฒ ยุทธนาพิพัฒน์

๒๒/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๖๖
นางสาววัชราภรณ์ ยะปะนัน

๑๒/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๖๗
นางสาวจุฑามาศ อึกทองจอม

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายอำพล ไพรวัลย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายภีรพรรษ กาญจนเพ็ชร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงสุพิชญา จันเขียว

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงปวรรัตน์ ปนจ้อย

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายสิทธิโชค ตันลือนาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายปฏิภาณ หนูทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายพลกาจน์ นินสอน

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงอรณิชา เรืองสวัสดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายศิวัฒน์ สาหร่าย

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายสหรัฐ สวนบำรุง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายธนภัทร คำจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงพิชชาพร มังตา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงวรางคณา พรหิรัญรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายอิทธิพัทธ์ อุดมกิจกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงนัฐนันท์ คล้ายคลึง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายสุเมธ เย็นนุ่ม

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงลีลาวดี ทองซ้าย

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายพงษ์พล ศรีธรรมรงค์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายเริญธกาญจน์ จุนสี

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงอาทิตติญา แสงงาม

๒๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงอทิตยา เกตุแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายยศธร สุขผิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงชฎาพร นาถวัฒนกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ศุภกิจกาญจนา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายราชศักดิ

์

ออกเวหา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงนันธญา โพธิขาว

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายเจรษฎาร์ สุขดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายมงคล คงสังข์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายนวพล แดงปุก

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงกรพินธุ์ บุตรสนม

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๒๙๙
นายสุรเชษฐ สนองบุญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๖ / ๑๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายบริพัตร คงสาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายพหล ทรัพย์เล็ก

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายตะวัน อุดมกิจกุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงคีตภัทร พิมพา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญกลิน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงปานวลี ลายจำปา

๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงอศิรวรรณ ทองมา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๐๗
นางสาวธัญวรัตน์ อินต๊ะโน

๒๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๐๘
นายนราธร วอนเพียร

๑๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๐๙
นางสาวสุปราณี ทองดอนน้อย

๑๙/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงณิชญกุล

ล้อประกานต์สิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวบาน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงกรพินธ์ โตผึง

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงดวงกมล พึงประสพ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงธิตินันท์ ทองเรือนเหมือน

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงนาตาลี ฝอยทับทิม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงแพรภา

หวองเจริญพานิช ๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงภัคจิรา กาญจนพุฒิพงศ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงอุมากร ปุยทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงสุนิสา เอ่งไทร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงศรุตา เซียงจ๊ง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายนาธาร เฮงไชโย

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายวารินทร์ ใจตรง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงธัญญาเรศน์ โสภาพงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายธนกฤต สนทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายธงชัย โตผึง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายศิรชัย ศรีเอียมโฉม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายนันทวัฒ อินดา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงจรัญญา จันทะจร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงสุทธิดา เม่นงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายกัมปนาท คุณเอีย

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงชมพูนุช นาชัยลาน

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายอุเทน แจ่มศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงขนิษฐา บุญสม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายภูมิพัตน์ พุกจีน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๗ / ๑๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงวริศรา ไพรวรรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงพิริษา อุบลธรรม

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงยุวรินทร์ พิมพ์จันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงบูรพา บุญสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงดารัตน์ มุ่งหมาย

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงสุชาวดี จันทร์แจ่ม

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงอทิตยา โพธิน้อย

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงพัชราภา คุณพันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายอิทธิพล ขาวบู่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงอรอุมา ชุ้นเกษา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงอทิตญา ประสานไทย

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายภูธเนศ อุ้ยฟก

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายภูริพัฒน์ พันธ์เปรม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๔๘
นายณัฐวุฒิ มีครองธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๔๙
นางสาวสุทธิกาญจน์ จันทร์ทอง

๒๐/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายอนุภัทร สุทธวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายธนวัฒน์ สุขขี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงนำงาม สุนทกิจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงวรพิชชา ใจอารีย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงอาจารี สุขศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายณัฐดนัย บุญทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายวุฒิชัย เซียงฉี

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงเกสรา ปกรณ์พันธกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงรวิพันธ์ ภักดีวงษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายธนพงศ์ ธรรมประกอบ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขอร่าม
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงธนพร โคตะมะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายธฤต บุญเฟอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายรจนพัชร์ บวรสมสฤษดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายธีรภัทร วงษ์ปญญา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายภานุภัทร วงศ์พนิตกุล

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงกชกร เหลืองตระกูล

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงณัฐชา กุสุมสุทธิกุล

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงปรวีย์ หลิมปญญา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงอภิญญา นิยมพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๘ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายณภัทร กวางคีรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงปยาพัชร กาญจนตันวงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงบัณฑิตา คูประชามิตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายปาฏิหา รย์ บูชาเทียน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายจีระพงษ์ สุขอร่าม

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายธนภัทร ศรีประสพชัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๗๖
นายธนายง ตันมงคลกาญจน

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายวิศรุต แจ่มโสภณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงกมลพัชร ทองมา

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงชลธิชา ปรางเปรมปรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงอรยา เจริญวัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงวราภรณ์ กอกมลวิทย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงธีริศรา ห้วยหงษ์ทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ กาแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายวสันต์ เย็นกลม

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายพิศณะ ปนลำพอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงฐิตารีย์ โพธิเกษม

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายณัชพล จงพิพัฒน์วณิชย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๘๘
นางสาววรรณกนก ผาภูมิสุโข

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงธนพร ชูศูนย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายนฤดล ไชยวงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายพรีมระพัฒน์ ดีตอำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงแก้วหัตถา วิเชนสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายอัครชัย ไทยสงเคราะห์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงชัชชญา ลำสิริถาวรกุล

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงเวสิยา ชำนิกัลป

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงชลธิชา จงศิริ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายชุมแสง จาดใจดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายปวริศร ไทยสงเคราะห์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงรังสิมา จิตรนิยม

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงฐิตาภร ไตรพรประเสริฐ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายปยะวัฒน์ วสุกาญจนสิริ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายภานุพงศ์ เล็กสูน

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงอรปรียา สุขไม่รู้เสือม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงเพชรรินทร์ เซียงคิว

่ ้

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๙ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงวรรณิศา คุ้นเครือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงกุลธิดา แสงนวน

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงปารี บุญมี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายธนชัย ตะก้อง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายคุณากร ศรีสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายสรวุฒิ สอนกระต่าย

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงศกาสรณ์ นิตย์ประเสริฐ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงปาริชาต อัครรุ่งเรืองกิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงพันพสา วงษาวัตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายวรเดช ทองร้อยยศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงจีรนันท์ กระต่ายทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงธนพร โพธิทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายกันติทัต สร้อยคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงสิตานันท์ นิยมไทย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายธวัฒน์ชัย แซ่ตัง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายรชฎ เนตรสว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายภาคินทร์ ลิมสมบัติอนันต์

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ลัภนะฐิติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายพีรภัทร ทองอินทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงสามินี กุมภาษี

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงเนาวรัตน์ คงจิว

๋

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายพงศกร แปนกลำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภู่หาญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายธนพล ปูมะรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงวนิดา บัวบาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงชุติมา เชือฮ้อ

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงตะวัน -

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายประสิทธิโชค ประวาลวิจิตร

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงสุชาวดี เสาชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายสมพงศ์ ยอดเงิน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายปกรณ์ อัจจิมาจิตร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงสุทธิดา ทับอุดม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงอภัสรา นุ่มแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายธวัชชัย พาพรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงศศิวิมล เนตรนิยม

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๐ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันโม่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงเกวลิน เจริญมโนพุทธิ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงทองทิพย์ สมแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงพรกนก แก้วธรรมชัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงสุพรรษา พุ่มปรึกษา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงปญญาดา เสือสีห์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงจันทกานติ

์

เกลียงเกลา

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

คูเจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายอุดมเดช แซ่ลี

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายมนัส ติเยาว์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายพรรษา สืบนาค

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายอานนท์ เหล่าเงินทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงศราวรรณ ช้างลอย

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายธนดล อันจุกฉุน

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายธนัญชัย ไชยยา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงวีรวรรณ ยืนยงค์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงณัฐชา หยวกทองหลาง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงณัฐมล แสนพร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงเพ็ญลดา แก้วระย้า

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายสวิตต์ พวงแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายกฤษณะ เสลาคุณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงวนิดา สงวนพันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงบัวผกา เหมือนช้าง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายธรรมรัตน ตังทรัพย์มณีโชติ

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายณัฐพล ทูลประสม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายนภัส บุญแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ปนพุก

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายอนุวัฒน์ พุทธาราม

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายราชวัตร ไวยสูงเนิน

๑๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายอดิศร ขุนโนน

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายธนัณชัย นัทธยาย

๒๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงบุญสิตา ปานสอาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงนภาวรรณ

หลวงราชปริมาณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๗๓
เด็กชายตะวัน ประเสริฐศักดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เทียงแท้

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑ / ๑๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๔๗๕
นางสาวลลิตา แคโอชา

๑๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายพีรวัฒน์ ชัยวงษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงธนพร ก้อนทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๗๘
เด็กชายรังสรรค์ จุนสี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงเสาวณี ชืนจิตต์

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงนวมล เซียงคิว

่ ้

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๘๑
นางสาวอัมรา ทิพย์จันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายสาธิต อ้นทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงกรกนก ธรรมรักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๘๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ขงวน

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จันทร์แจ้ง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงสุธิดา พิรมไกรภักดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายจองชัย จีนแช่ม

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายนัฐพงษ์ สุวรรณ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายศิวกร แสงเพชร

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายศิวกร รัตนถาวร

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายศุภโชค สมรูป

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายอำพล จันทร์เจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงกมลชนก วงษ์ประเสริฐ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงโชติกา ดีรืน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงณิชาวี วัดพ่วง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ หุ่นยนต์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงนันทนัช มานวม

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายคุณานนต์ หนุนลบ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายสุเมธ วรรณะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายอรรถพล พงศ์เจษฎาพร

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายธีรภัทร์ นุชเครือ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายนันทวัฒน์ มัฆมาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายพชรพล กรรณสูตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายวิตธวัช สุขโข

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ เชือเมืองพาน

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายอำพล อยู่เย็น

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงณัฐริกา ปตถะมา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๐๘
นางสาวบุศราคัม กลองศุภกาญจน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงเพชรรุ้ง รุ่งเช้า

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๒ / ๑๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงมินตรา แก้ววิชิต

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงสุกัญญา อุ้มรัมย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายโชติพัฒน์ อยู่ยงสะถิต

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายภัทราวุธ ทองประสี

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงพันธิพา พันธุรัตน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๑๕
นางสาวปานฉัตร หอมชืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๑๖
นางสาวปาหนัน ดอนสระ

๒๗/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๑๗
นางสาวโชติมา แสงศิริ

๒๑/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายเดชนภา ใครหอม

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายภูริณัฐ นกเล็ก

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงกัณฐิกรณ์ แสงแพร

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงวรุฬยา ทิพย์จ้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงกุลปรียา ช้างสา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงจิดาภา มะลิวัลย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงพิริยา สืบวงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๒๕
เด็กชายรชฎ เกศแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงสุภัทธิดา ศรีอ้น

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงอชิรญา แฝงพุต

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายก้องภพ แคโอชา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายธนกร คำแข

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงพรกนก เล้าสกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายพฤฒินันท์ สิงห์ใหญ่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายธนากร เภานุช

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายอิซุมิ โองิฮารา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงภัทรธิดา เซียงจ๊ง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงปวริศา เกตุแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายศุภวัฒณ์ คงสิน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๓๗
เด็กชายภูริ อินทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงธนารีย์ ตังการุณจิต

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายณัฐพล พูลเสม

๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายชูพงศ์ เมฆคีรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงวรินธร สังวาลย์เพ็ชร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงรังสิมา โลกริทย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายบูรพา สุขเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายอดิศร ประดิษฐกลัน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๓ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายวรภพ ศักดิสังวร

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงอัญชลี สุขโข

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงวรกมล เพ็งเลา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงเมษา เล็กประเสริฐ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายทรงพล ศรีสัมพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายวิศวะ ฟกปน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงปอยฝาย ฟกโต

๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงขวัญฤทัย สุขสม

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงสิรินดา จารย์อุปการะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงพณิดา ขุนณรงค์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายตะวัน ลิมเจริญ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายคำคม ศรีชมภู

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายจีระวัฒน์ ปูช้าง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายเรืองศักดิ

์

เกษมะณี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายวุฒิชัย ชืนอบเชย

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงสุพิชญา ฟกแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงนำทิพย์ สุขเจริญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายธนพล ช่วยดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายภานุพงศ์ บุญวัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๖๔
เด็กชายก้องภพ เอือพืชผล

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายกิตติกาญจน์ ทองใส

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงศศิกาญจน์ เชือดี

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงอุบลวรรณ์ สอสอาด

๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงกฤติยา อยู่แปน

๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงอาทิตยา แสงน้อย

๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงวรนุช ขำเปลียน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงพลอยไพริน ศิริสมบูรณ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงอโณทัย ฝอยทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สังข์ทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายจีรภัทร เทวรักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายทนุศักดิ

์

แย้มพลาย
๐๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงอาทิตยา หาดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๗๗
เด็กชายสหรัฐ สระทองจันทร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายธันวา มันสุข

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายณัฐดนัย เขียวมีมูล

๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๔ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงณัฐพร ธรรมเทียง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงชฏารัตน์ มีทรัพย์มาก

๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงหัทยา เมฆอินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงสุพัตรา สังข์ทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายรุ่งวิกรัย มากประเคน

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายสุริยา พานทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายธนานนท์ ดวงแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายสิรวิชญ์ ธรรมลังกา

๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ขาวเอียม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงวิกานดา เซียงหว่อง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๙๐
นางสาวจันทิมา จันทร์ประเสริฐ

๑๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ แซ่ซิม

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงดวงพร ทวีไทย

๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงเมวิสา เพียรำแขก

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงอรสา เพ็งโท

๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายวุฒิชัย พันเพ็ชร

๒๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายอติชาต ศรีทา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงภคนันท์ นำใจสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงสุภาพร มินทนนท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงเนตรดาว ใจเย็น

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงอรพินท์ เทียมเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายภาณุพงศ์ ทองปาน

๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงสุทามาศ หอมขจร

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงพรพิมล สืบมาก

๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงจิราวรรณ โพธิเย็น

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายธันวารัตน์ กล่อมเกลียง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายชลธี ทองกัลยาณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๐๗
นางสาวศศิธร ค้าสนิท

๑๔/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายตะวัน มณีวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ชำนาญนก

๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงรุจรวี ชาวนาวงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๑๑
เด็กชายอนุเดช ยิมไพร

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายเพชรรัตน์ นิลบัว

๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงเจนจิรา เพ็งบุบผา

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายพงศกร ขาวเอียม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๕ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายคุณวัฒน์ เชียวชาญ

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายปริฉัตร ภู่คง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงรัศมี ชัยอารีย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๑๘
นายอนันต์ ขาวเอียม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๑๙
นายวิทยา วิลัยวรรณ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๒๐
นายพลพล สวัสดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๒๑
นางสาวณัฐวรรณ โฆษิตสุวรรณ

๐๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๒๒
นางสาวภัสนันท์ เรือนอินทร์

๒๙/๐๗/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๒๓
นางสาวรุ่งฟา คำนึงชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๓๔
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงกันทิมา เล็กประเสริฐ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศักดิแสนตอ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงจันฑิมา ม่วงน้อย

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายอนุสรณ์ รืนบุญ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายกิตธิพล แสงประกาย

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายชินวัตร ประทุมมา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

จันทระ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายธนานันท์ พุธงาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายยุทธนา โตแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายอิศรา บุญคุ้ม

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงกฤตยา ศรีทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงชาลิณีย์ สุนทร

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงนริศรา ไชมี

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงปาจรีย์ ปอมอรินทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงภิริศา มักน้อย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ ทับทรวง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา เชียงกา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สมคิด
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงอาทิตยา บรรดาศักดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายฐาปกรณ์ สังข์ทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายตะวัน พัลพัฒน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายเทวาฤทธิ

์

ผิวผ่อง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายนครินทร์ อยู่พวง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายประภาณ ยงยุทธ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายมานิตย์ ลิมประเสริฐ

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายสุเมธี เจริญวัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๖ / ๑๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงกรรณิกา เขียวอิม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงกฤติมา จันทระ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงจินดา แสนหมืน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงชุติมา ชัยสงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงปภัสสร ใจชุ่ม

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงปยะพรรณ โสรธร

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงรสสุคนธ์ จันทร์เปรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงวนัสนันทร์ สิทธิประสงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงศุภนุช เขียวดอน

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงสิราวรรณ เหมือนใจ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงสุพัตรา แย่มน้อย

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงอทิตยา หลวงจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงอรอุมา กาญจนบุรางกูล

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงอำมรรัตน์ บิดาพวง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายโกเมศ ขำทรัพย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ปอมอรินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายพีรพัฒน์ นำใจสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงกรวิภา ภูด่านงัว

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงกัลยา จันทร์ดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงภานุมาศ เวยสาร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงรุ่งฤดี สมลา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงวนิดา ทายา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงศิวพร วงกลม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงอรดา ทวีบูรณ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงอัชธิชา อรภักดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายพีรภัทร ศรีจันทร์อ่อน

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายเมธี บัวรอด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายวิศรุต เนินสุด

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายศิวกร ราชา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายอลงกร แย่มน้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงณัชชา ทองปาน

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงนิตยา ศรีเจริญสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงผลาผล ชาตะนาวิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงพรรณษา มหาโชติ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เลิศวิชัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๗ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายจิรายุ สาอุดม

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ มัฆมาน

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายนภัทร เซียงฉิน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายลัทธพล สร้อยทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงกัญญาภัค แจ่มถนอม

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงพรชิตา จากรัมย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงพรหมพร กุณวงค์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงเพชรกมล นำใจสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงศศินา ทับทรวง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงกิตติวรรณ หงิมหยุ่น

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงนันณภัส พิทักษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงมาติกา นุ่มแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายธันยวิชญ์ ศรีสังวรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงสุทราสิณี ลิมประเสริฐ

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงสุวนันท์ สุกนาค

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงมันฑณา สระทองขน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงราณี รูปงาม

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงสุพรรษา ปญญาไว

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๗๐๓
นางสาวณัชฌา ทำมา

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๗๐๔
นางสาวฉัตราภา แจ่มจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงเมษา พันธุ์โชติ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายอดิศร แช่มเล็ก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายวรากร แก้วศรีโพธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงนิชานันท์ ห้วยหงษ์ทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงประภาสิริ ทองอิม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงธันยภรณ์ เจิมจรุง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายเฉลิมเกียรติ อนันต์สถิตย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายธีรภัทร ทับกริ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายกรกฎ เซียงเจ้น

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงนรินทร์นิภา สันทัด

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายณฐพงศ์ สิทธิการ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายสายชล พัดนาค

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายศุภณัฏฐ์ แสงจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงโสรญา โกตุม

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงรมย์ธีรา ขันธ์เครือ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๘ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงชลัญญา ไชยสงเคราะห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงเมธิยา พิรุฬห์มนูญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงกันต์สุดา อโณทัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงโยษิตา คงทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงเฌอเอม อินจีน

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงชนิกานต์ ทองประดิษฐ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงกุลวรินทร์ เรือนงาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายอภิปุณณ์ คงอินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายกิตติพิชญ์ ชืนชม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายศุภวิชญ์ อยู่ญาติมาก

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงกฤติพร เศรษฐศักดาศิริ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงนุชนาถ กระต่ายทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายอภิชัย วันนิยม

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มันแน่

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายธนาทร แก้วประเสริฐ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายศุภสิน นูมหันต์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายณรงค์ชัย ทองอ่อน

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายธีรภัทร์ สัจจาศีล

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายชัลชัย เงินบาท

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงรุจิรดา รุจิประชากร

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงบุญญาพร ใต้วัฒนา

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงธนิตา ดวงเพชร

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงศศิพิมล ทินเจริญเศรษฐ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายณัฐพงศ์ พรานเจริญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายปยะณัฐ เหมศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักสะอาด
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงอาทิตยา จันทะระ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงธนินทรา เดโช

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงสุมิตรา

พงศ์ธิติปญญากร
๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายอนุพันธ์ เสนาพิทักษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๕๐
นายธนทรัพย์ รัตน์ธารี

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายฐาพล เพ็ชรภูมี

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายภัทรพล อนันตสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายธนพล คงหมวก

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายนันทวุฒิ ขุนสวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๙ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายณัชพล สร้อยทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงธีรรัตน์ เนือศรีจันทร์

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงทัศนีย์ วงค์วิลาส

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงอฐิตา ฮันประเสริฐ

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงขวัญสุดา เสริมศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงณัฐฐิญา พรมน้อย

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายภูวิศ บุญเชิด

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายประสิทธิ

์

เอียมหนู

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายปณิพาณ เกิดเขียว

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายนราธิป สุวรรณศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายอัครวิชญ์ ตุ้มเปาะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายนนทสันต์ ตันลือนาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายฐิติวัฒน์ ฉัตรไชยไพบูลย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายสมมาตร ห้อยกรุด

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายณัฐพงศ์ สุขศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายธนกร เลิศวิลัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายสิทธิพันธุ์ รามัญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๗๒
นายฉัตรธวัฒน์ อยู่ศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงนวพร ชมสุวรรณ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ หงษ์ยนต์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงจุฑามาศ วงศ์เจริญศิริ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงพรนภา เข็มเพ็ชร

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายเสฎฐวุฒิ มณีพรรณ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายนัสนันท์ แก้วแดง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นุชหมอน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายชุติพงศ์ ทองคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายธนภูมิ ทองแฉล้ม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๘๒
เด็กชายพัชรพล แตงคำ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงนภาพร รัตนสิริวัฒนกุล

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายสุทธิพจน์ ม่วงเจริญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายธัญชนิต แสนสุข

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงปาลิตา โหน่งที

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายธนบดี กิจเกตุ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงวริศรา จารุประกาศ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายกฤษดา รุ่งกระจ่าง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๐ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงกชกร คุณสุวรรณ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๙๑
นางสาวอณัญญา ลีเทียน

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายนันทวัฒน์ เสถียรุจิกานนท์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงภัทรวดี บำรุงการ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ เสือคล้าย

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงนพสุ แสนอาลัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุตรตา

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงณัฐมล ประทุมศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ยะคำดุก

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๗๙๙
เด็กชายวีรชิต แสนสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ ทัพเมือง

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงจุฑามาศ พัฒนมาศ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงพรพิมล บุญทัง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายสหภาพ อ่อนสนิท

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายคุณากร อุดมสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายกล้าณรงค์ บุตรแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายณัฐวัตร ชาโชติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายธญาวัฒน์ ถวิลวัฒนกิจ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายยุทธกรานต์ วสวิรุฬห์โรจน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายธนัท จีระฤทธิกร

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงเมศิณี นนทารักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๑๑
นายอัชรพล คล้ายแสง

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงชนิษรา เย็นกลม

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายสุเมธ สิทธิกรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายพีรพล จันที

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายรัฐภูมิ ด่วนแสง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายสมบัติ แสงทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายศุภโชติ ใจเย็น

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๑๘
เด็กชายชมพล สายมาอินทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๑๙
เด็กชายธีรภัทร ซุ่นสงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ กลินจันทร์

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ หมืนหลำ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงชัชฎาพร ชาลวันกุมภี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงสุนิษา บัวเฮง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงพัชรา สังข์ทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๑ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชินปา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายศักดิดา

์

ปรางทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายอธิป ภู่สมบูรณ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงภัตรธา ลิมละมัย

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายนิธิศ วีระนนท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายทักขพล ไทยสงเคราะห์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงสิริมา ลีอ้อม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ป.สุวรรณ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเผือก

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงนิม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายธันวา มารทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายธีรภัทร ใจซือ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายนาวิน ตันทรัพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายนาวี ตันทรัพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายปฏิภัทร เชืองศิลป

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายปยะวัฒน์ สมสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายพรชัย คุ่ยเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายพรเทพ ปูดํา

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายภิญโญ ปานนิล

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายรชานนท์ ว่องไว

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายรพีพัฒน์ พันจุ้ย

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายสุธีร์ สำเภา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายเอกราช ปนประดับ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงกฤติมา คงทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงกุสุมา อ่อนนิม

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงขวัญใจ พูลเกษม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงจันจิรา จิตรประเสริฐ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงวีรวรรณ มารทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงสาวิตรี บุญคุ้ม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงอริสรา สมเสือ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงอารียา ท่าฉลาด

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายณัฐพงค์ คำดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๕๗
เด็กชายเดชาวิชญ์ เชียวชาญนา

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายนำโชค ชานุ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ เชยโต

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๒ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายวีระพันธ์ เทียมจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เย็นใจ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงนิตยา ท่าฉลาด

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงรัตนภรณ์ บุญรอด

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทร์รวม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงรัตนาวลี บุญรอด

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงวนิดา สมเสือ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงสุรัตษา อนันต์สุข

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร์ทรา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายธนพล ชัยวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายอนุรักษ์ ใจมัน

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายอภิรักษ์ ใจมัน

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงชฎาพร พรานเจริญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๗๓
นายเจษฏา พูลเกษม

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๗๔
นายภานุวัฒน์ ภู่เปลียน

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๗๕
นางสาวณิชารีย์ บุญเปยม

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๗๖
นางสาววันทนา เฉลิมชีพ

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อ้นเทศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายไตรรัตน์ ดวงบัว

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายสัญชัย บุญยัง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงพรประภา ทองพูล

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสนตอ วัดแสนตอ  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายพัฒนพงษ์ วาจะเสน

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายมนต์ชัย นกทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายแสงเพชร ก้านเหลือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงสาวิตรี จิตประเสริฐ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พาทิแสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงโชติกา ตรีเดชา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายอุเทน ศรมุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายไอดิน เทียมผูก

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายเจษฎา อุ่นเเก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายรัฐภูมิ เซียงเห็น

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายธวัชชัย โนรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ คามรักษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายอภิชาติ ทะสุขใจ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายพงศกร มาศเฮง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๓ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายอนวัฒน์ โสดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๙๖
เด็กชายกิตติพงษ์ อ่อนช้อย

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายธนภัทร อิมใจ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายทิวา เพ็ชร์ปนกัน

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายรพีภัทร จันทร์บุตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงอิศราภรณ์ ทับทิมเทศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงภัคจิรา เครือวัลย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ พลพัฒน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงเจนจิรา เซียงโหล

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงจุฑามณี ธรรมจง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงพรธีรา เชือชีลอง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายสุรเดช เชือซีลอง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๐๘
นางสาวกันตินันท์ วัฒนา

๒๖/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๐๙
นางสาวโสภา ประกอบธรรม

๑๕/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายชาย ศาตนันทร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงชลินดา ศรีสายหยุด

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงวรรณสา สำราญวงศ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายอณุวรรต ศรนุวัตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายอนุพร เทศอ่อน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงศุภรัตน์ เสืองาม

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงธัญญรัตน์ แซ่ลิม

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงทัศนี อรชร

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงชลธิชา ทองสุก

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๙๑๙
เด็กชายอานนท์ กลินศร

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงวิภาภรณ์ สำราญวงศ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงศิริพร รัตนานนท์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายณรงค์ชัย บุญประกอบ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายกฤษณะ ชมนาค

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายอังกูร ตรีวนภูมิ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายณัฐนันท์ ทองสมุทร

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ รัตนผล

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๒๗
นายเอกลักษณ์ รสดีเลิศ

๒๑/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

วิทยาเกียรติเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงกรวิภา ตองแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๔ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงณัญธพร มีไผ่ขอ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายธนันดร ศาลาคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๓๒
นางสาวอภิสรา เศรษฐโกศล

๐๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๓๓
นางสาวปยนาถ เทพเทียน

๒๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๓๔
นางสาวจินต์จุฑา แซ่เตียว

๒๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๓๕
นางสาวญาณิศา ผาภูมิสุภร

๑๗/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๓๖
นางสาวดารารัตน์ ใครหอม

๓๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๓๗
นางสาวปวีณา สบายเหลือ

๐๔/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๓๘
นายทรงวุฒิ อดุลยธรรม

๒๐/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๓๙
นางสาวเจนขวัญ งามละม้าย

๑๔/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายธันวา ตังกสิกิจ

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงปทมาพร เอกฉัตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงเบญญทิพย์ อินทะนิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงปติยา คงเจริญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงแพรวา นังตะลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงรัตติกาล แดงบางคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงปนัดดา -

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงสุปรียา ไชยชนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงศุภมาศ ตังกสิกิจ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงนิดนารี -

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายสันติสุข แก้วสะอาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงสลิลทิพย์ หาญจิตต์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายนครินทร์ ไขสี

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงจิรวรรณ พวงสาย

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงรวงข้าว ธำรงมิตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงสิราพร พวงผกา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายชนะความ แซ่ย่าง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๕๗
นางสาวทิพย์วิมล เอียมสะอาด

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๕๘
นายนำพุ กำธรเดชะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๕๙
นางสาวทิพวรรณ วิเศษการ

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา วัชราปกรณ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงนิจวิภา พานิช

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงอารียา จรัสรัมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุธาสินี วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายอติเทพ บัวงาม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุธาสินี วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายปณณวิชญ์ บัวงาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุธาสินี วัดทุ่งมะเซอย่อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๕ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ สายศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุธาสินี วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงขวัญชนก บุญลอย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุธาสินี วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายพงศธร ราชโยธา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุธาสินี วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๖๘
เด็กชายแอเก้ -

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุธาสินี วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงสาลิกา -

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงน้องเมล์ -

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายอดิเทพ คลังใหญ่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงเยวเรศ คุ้มทองดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงนันทิดา เทียนประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายจิรโชติ ปนทาลา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายพงศ์พันธุ์ เข็มทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายถิรวุฒิ นะรานรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายศุภกฤษ แข็มแข็ง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงสุดาพร จำปาทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายณัฐพล พรมชนะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ขวาไชย

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงวาริภรณ์ ผาดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายคชพล เจริญสุข

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายกนกพล พรมวัน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สุวรรณชาตรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงมาลัย -

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงลลิตา -

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายปราวุธ -

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงอาริสา เจนธนโชติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายกฤติพงศ์ ดอกมะขาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายไชยา -

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายธนพัฒน์ สืบนาค

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายธนากร แจ้งประจักษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายวรพล เกาะสา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายวิชัย -

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงเกตุแก้ว -

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงนีรนา พนากาญจน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงพรสวรรค์ ดาบทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงพิอร พิเชษฐ์ธร

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงสุพรรษา -

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๖ / ๑๕๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงสุรีพร -

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๐๑ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
โภคา

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงอัญชนา มณีเเสงโชติ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงอารียา พิชัยชาญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงเอมี

่

-
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงดวงดาว -

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายศรชัย -

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายอำพัน ทองเปราะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๐๘
นายซาพุ่ย -

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายเลอแปว -

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงสาริกา -

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงดวงเดือน -

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงมัทวัน -

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงกานดา -

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายขาวน้อย -

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๑๕
นายวิชัย ปาทาน

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายจักรรัตน์ อิมพลับ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงกมลชนก เจียเรืองสาคร

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงกอบแก้ว -

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๑๙ เด็กหญิงเกตุศิริวรรณ จันทร์หอม
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ลันภูมิ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงณัฐวดี ภักดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงธิดาวรรณ เชือสูงเนิน

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงนวลนารา ใจแก้วทิ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีนัครินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงพรศิริ พงษ์พัฒนากุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงปวีณา วันทา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๒๗
นายอาทิตย์ -

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงเกต -

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๒๙
นางสาวสกุลณา -

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงสุธิดา วิเศษคุณากร

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายดาเนียล -

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายธรรมธัช ปรึกษา

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๓๓
นายส้มโอ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายอาลี -

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๗ / ๑๕๒

้
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กจ ๒๖๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงนนทิชา เทียงอารมณ์

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๓๖
นางสาวบุษบา -

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงแบม -

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๓๘
นางสาวโมซา -

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๓๙
นางสาวสาวน้อย -

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ใครหอม

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายชนะมวย -

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงนิรมล บุญยกรศิริ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายณัฐกานต์ จุกหอม

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๔๔
นางสาวก้อย -

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงสมปราถนา น้าสุวรรณ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายสมยศ -

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๔๗
นายพีระวัฒน์ ขัดฝน

๑๐/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร รอดเกิด

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงทัศนีย์ ปรึกษา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงธนาภา ตุ้ยผุย

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายจีรทีปต์ มันคงดี

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายวิชัย ไชยรักษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายวีระชัย หวังพึงกลาง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงปนัดดา ทรัพย์ประภา

๒๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงจินตนา แสงเถือน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงชนิดาภา คำชู

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงมันตา วัฒนสินธ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงกชกนกช์ เสงียมไพศาล

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงอวิกา ยิงสุข

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงเกวลิน ทับทิม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงธิดาวรรณ แสงที

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงสุนิสา ไผ่สอาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงอรอนงค์ เทียนกุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายอภิวัฒน์ เสือคล้าย

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ นิลแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายสพล ศรีนวล

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายรภิพัฒน์ เสืองาม

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงรัตนมล เกิดสกุล

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายสอง -

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๘ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงวิชุดา ร้อยแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงอรวรา เงินคำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายชัชฤทธิ

์

ศรีเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทับทิมสี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงอริสรา พงภิทักษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงศิรินาถ เอียมคงบุญมี

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงอนัญญา สุขแจ่ม

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงยุ้ย -

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงวรัญญา แย้มเยือน

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงตุ๊กตา -

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงยา -

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงกฤตพร แตงเพชร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายพสิษฐ์ สุขโต

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายชู -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายจิณณพัต ทองผาภูมิฐิติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๘๕
นางสาวกานจเนศ ทองผาสุริโย

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงเพชรไพลิน สาขะยัง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายอภิวัตน์ ศีลธรรม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ไชยดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๘๙
นายจู่ -

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๙๐
นางสาวทองเย็น -

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงปยะดา ผูกพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงสุพรรษา เกิดมันคง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงณัชธิชา ผาสุก

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายมองตู -

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายวิรัตน์ -

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายชัชชัย -

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายธนทรัพย์ พุ่มเมร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงสุวรรณี หนูขุนทด

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายพลธวัช วงษ์ตา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายอิทธิพงษ์ โชติจิตวิไล

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายตินละอ่อง -

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายโอ๊ค -

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงปวีณา -

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงสมศรี -

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๙ / ๑๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายพัด -

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายปอน -

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายศราวุธ -

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายอ่าว -

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายอุ่น -

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงจามจุรี -

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงชมพู่ -

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงดาว -

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงเดือน -

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงตาณวี -

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงฝน -

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงพลอย -

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงมะลิ -

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงวัน -

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงหยก -

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงอ้อย -

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายกฏษดา บุญศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายจิรภัทร ภู่ผึง

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายตุ๊ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายต้น บุญทา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายธีรพรรณ -

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายอนันต์ สายทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงกัญญา ประกอบแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงนภหทัย อรจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงเปล -

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงมอญ -

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงศษิมณียา ศรีจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงศิราณี พิมลย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายตฤณ -

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายอภิชิต บุตรกระบวนพล

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายบุญญเดช สังข์แก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายสมพงษ์ เทียนลำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงธิดาทิพย์ อูชิด้า

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงภรันยา อ๊ะนา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงณิภาพร ยะพลหา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๐ / ๑๕๒
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กจ ๒๖๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงปทมา ใจอารีย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงมานิตา สุขแจ่ม

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงอภิชญา โต๊ะคำมณี

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงธัญสุดา กองมา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงหญิง -

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายปุณณชัย สระทองแพ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายเจษฎากร พันธิราช

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายตรัยคุณ เกษประทุม

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ ขันการขาย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายศิวัฒน์ จรบำรุง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายจิรภัทร -

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงน้อย คำสุข

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงสุกัญญา -

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงสลิตา ปลืมโต๊ะสะอาด

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงนำฝน -

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงจิติญาดา วิเศษสิงห์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงประภาภัทร เงินพูน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ปรีชากุล

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงพาวิรัตน์ จันทร์สว่าง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายวัชรินทร์ มาซิว

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๖๐
นายกสิพล แซ่ลี

๐๕/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๖๑
นางจิราพร ศรีกระภา

๒๔/๐๒/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๖๒
นางชม้าย ชูวงษ์วิชช

๑๔/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๖๓
นางละอองดาว อ่อนยิม

้

๑๙/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๖๔
แม่ชีสโรชา เทพพินิจ

๑๒/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายชยพล เพิมทอง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายแซมสัน ส้มโพธิวงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงบัว -

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงเบญญาพร จักรพล

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายศรัณญ์ เวศกามี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา คำวัน

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงส้มโอ ภมรพล

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๗๒
เด็กชายวรากร สุภาพรม

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงลัดดา สังขธำรง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงณัฐมล ศรีเมฆางกูร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๑ / ๑๕๒

้
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กจ ๒๖๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงสุธาวัลย์ รุจิราผาทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงนกน้อย -

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงนันทิชา พิกุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงปนัดชนา พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายเอกภพ อินทร์สำราญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายอาทิตย์ แสงภา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงกันยา อังสวัสดิมงคล

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงนพวรรณ จอดนอก

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงปาริชาต แซ่ว่าง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงนำหนึง

่

อยู่ดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายธีรภัทร์ ธีรโชคดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๘๖
เด็กชายพิจักษณ์ แซ่เตียว

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายชนนสิทธิ

์

สินค้าประเสริฐ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๘๘
เด็กชายอคิราภ์ ชัชวาลย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายอานุภาพ บุญงาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงกัญญาวีณ์ พสุธนานุกรักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงจีรวรรณ ชัมภารีย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงพรวิมล เทียงปราณี

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงภัณฑิรา สมอดง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงภัทรดา สุวรรณทรัพย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงศศิวิมล มะณีรัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงศิรดา บุญเทียง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงอนุสรา เหมือนท่าไม้

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงกาญธิดา พิลาจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายเจษฎา หนูดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงเกษแก้ว แก้วลำสัน

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงจามจุรี นวลแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายสิรภพ พวงเงิน

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงศริสา สว่างใจธรรม

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายสราวุธ ศรีอิม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงแพรวา รอดดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๐๖
นายจิรภัทร นวลเทศ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายพิเชฐ แย้มทิพย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายอินทัช ระพิทย์พันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงเปยมศิริ เหลืองสอาด

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๒ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๒๑๐
นางสาวพลอยนุภา สละกิง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงแว่นแก้ว นำคำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงสรัลรัตน์ ถาบุญเรือง

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๑๓
นายโรจนชัย พูลสุด

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๑๔
นางสาวตติยา ธรรมสังวาลย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๑๕
นายมลนคร ศรีเดช

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๑๖
นายอดิศักดิ

์

ชัยสุวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๑๗
นายขุนแผน ภาคจรุง

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงธนาภรณ์ ศิลาธาราเลิศ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงศศิวิมล มหานิล

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๒๐
นางสาวศิโรรัตน์ ศรีสมบูรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๒๑
นายแจ๊ส -

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๒๒
นายธราพงษ์ กล้าใจ

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๒๓
นางสาววันนภา พวงเงิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๒๔
นายคชวัฒน์ ทวีศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๒๕
นายธเนศวร เกิดขันหมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๒๖
นางสาวสุนันทา คำดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๒๗
นายนันทวัฒน์ รัตนนุภาพพจน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๒๘
นายสมศักดิ

์

สระทองเทียน
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๒๙
นายคุณากร มีพักตร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๓๐
นางสาวรจนา ประกอบแสง

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๓๑
นางสาวกาญจนา กาญจนสาธร

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๓๒
นางสาวทิพย์ -

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๓๓
นางสาวพรกมล คำลา

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๓๔
นางสาวมิตร -

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๓๕
นายสมบัติ -

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๓๖
นายเชิดชู วุฒิยา

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๓๗
นางรอยพิมพ์ สุทธิบานเย็น

๑๐/๐๔/๒๕๐๐
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๓๘
นายอดิศร ชาลีละหาร

๒๔/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๖๖๐/๓๒๓๙
นายศิริพันธ์ ผลเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๖๖๐/๓๒๔๐
นายวัชรากร เสริมแสง

๐๒/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ

วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๖๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงกรอรพิน ปญญาสิทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงกาญจนา -

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๔๓
นางสาวกานดา -

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงกานต์ -

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๓ / ๑๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงชลทิชา กองมา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงชู -

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายทาย -

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงทิพย์ -

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๔๙
เด็กชายนิธิวัฒน์ ศรีสวน

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงบุปผา -

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงฝน -

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงพลอย -

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๕๓
เด็กชายพัทธพล บุญประเสริฐ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายฟลุ๊ค ดวงเพชร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงภัทราพร ทรัพย์ทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายภาคิน -

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงภาพิมล จุ้ยสาย

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายมงคล ดาบทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายมานะ -

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายสมพงษ์ ิเฉลิมกีรกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายหวาน -

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายอภิรักษ์ วิโสทุด

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายเจ -

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงเล็ก -

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงเว(ใหญ่) -

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงเอ -

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงเอ -

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงแก้ว -

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงแก้ว -

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงโป -

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงโอ -

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงลักษิกา ถาทะวงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงฐิติมา -

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงชมพู่ -

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงนอดา -

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายศุภฤกติ ดวงใจ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงหญิง -

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงอรวรรณ -

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงจินตรา พิชิตชัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๔ / ๑๕๒
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กจ ๒๖๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงนารา -

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงแอ่เพ้อ -

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายวรภพ ผาภูมิกบูร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงอัญชลี ทองผากนก

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงศฺริพร -

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงวันดี -

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงกนกลักษณ์ วรรณพัฒน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงน้องดาว -

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงหญิง -

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงพ่อแฉะ -

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงขนิษฐา ประภาวงศากุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงดา -

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงธารา -

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายณัฐ สมศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงมณิการ์ เทพสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายธีรชาติ ทรัพย์ดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงกาญจนา พลนำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายสิทธินนท์ สกุลวรภัทร

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงชลธิชา แซ่พ่าน

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีหาบุตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงอังค์วรา ลีรือ

่ ่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายโยธิน ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงนันทิยา แซ่ย่าง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายปยนันท์ แซ่ซ้ง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๐๔
นายชัยวุฒิ แซ่ว่าง

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายสมชาติ สกุลวรภัทร

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายอำนวย แซ่ท้าว

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ -

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายสมศักดิ

์

-
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงนิไข่ -

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงแนน -

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงตารา -

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงเอ -

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงนา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายกช -

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๕ / ๑๕๒
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กจ ๒๖๖๐/๓๓๑๕
เด็กชายดนัย -

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงนำฝน -

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายสมชาย -

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงอ้อย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงพิม -

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงเกตุมณี ทุมคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เอกจีน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงพรสิตา ฉายจรุง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๒๓
เด็กชายวันเฉลิม บอมขุนทด

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงณัฐรินทร์ สินธุภาภรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายธนิสร สูงห้างหว้า

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงกัณทิมา พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ พลรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงกัลยกร วงค์ขวัญเมือง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงวาสนา กล้าหาญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงจีราภรณ์ ทองประเสริฐ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๓๑
เด็กชายธนา แร่มี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงธัญชนก ชาวโพธิสระ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงรติมา ชาวโพธิสระ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๓๔
เด็กชายจักชัย แก้มทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๓๕
เด็กชายทัฬหเกียรติ เหมือนแดง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายทิวัตถ์ เซ็งเส็ง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายชุติวัต รู้ระวัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายวรายุทธ อ่อนหวาน

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายทักษ์ดนัย แซ่ตัน

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายภาคภูมิ ปลาบู่ทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายศราวุธ บุญสิทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงจิรภา เชือหงษ์แก้ว

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงณีรนุช ศรีทับทิม

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงทัสสนี เหมือนวุ่น

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงบุษกร สุทธิรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงปาณิศา ม่วงพลาย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงพัทศิญา สุทธิรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงมุฑิตา ใจหาญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงวรัทยา เพ็งพูลเดช

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๖ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงนรีรัตน์ เหมือนโต

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงนงนภัส บัวเนตร

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงนิรชา ศรีขวา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงอุไรวรรณ เนียมเกิด

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ฉางทรัพย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงฉันทิดา คนซือ

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายเจษฎา เซียงเจว

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายภูวิศ แซ่ตัน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายจตุพร ปานบุญลือ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์พุฒ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงศศิวิมล คชมนต์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายนนทพัทธ์ ตรุสมูล

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายเตชิต แซ่โง้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายพีรพัชร์ พิจารย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายจิรพัฒน์ สอนพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๖๕
เด็กชายปริพัตร สัตยากูลย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายสิรภัทร ผลาผล

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๖๗
เด็กชายรัฐภูมิ รู้ประมาณ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงณัฐพัชร์ ใจตรง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงวรนิษฐา พลชำนาญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายจักรภัทร แถลงเอือ

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วบัวดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงบุณฑริก ระย้าย้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายสิรวิชญ์ สีสุก

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๗๔
นางสาวพรปวีณ์ ชโยทิต

๒๐/๐๖/๒๕๐๖
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๗๕
นางสาวจตุพร ตันติกำธน

๑๑/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๗๖
นางสาวเมตตา กัลยามงคล

๐๖/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๗๗
นางสาวปริศนา กุลศรี

๐๗/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงทยิดา บุญย์พันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงบุญญิสา งามสม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายเด่นดนัย การะเกตุ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๘๑
เด็กชายนันท์นภัส ใคร่ครวญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายภานุ ทวีศรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงธารารัตน์ ขวัญอ่อน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงปณิตา ทวีศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๗ / ๑๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงแพรพลอย สมบูรณ์ดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายกิตติพศ วิหก

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายธีรภัทร สืบเรือง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายรัชศักดิ

์

เนียมสร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายวรกิจ มีแสง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายเจษฎา พูลพาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายชัยวัฒน์ ทุมขันท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายดนุพล คุ้มทองคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายธัญเทพ ศรีเพชรดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายนรินทร เหมือนอ้อย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายเอกชัย สว่างศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงจีรนันท์ สืบกลัด

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงนัฐฐาวีรนุช ยศศักดิศรี

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงเพชรลัดดา ดีพรม

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายยศสวิน สืบดา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายวีรภัทร แจ่มศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหมือนคล้าย

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงธันยพร เหมือนตรุษ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงสุพัธตา วิเศษสิงห์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายธเนศ เสาธง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายสุริยพงศ์ เหมือนหงษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

วงศ์สุขดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายอภิรักษ์ เกษหอม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายไอยคุปร์ เหมือนเขียว

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ขวัญเมือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงกาญจนา อินทรสอน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงมณีทรัพย์ ปานศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

คันซอย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๑๓
เด็กชายบารมี มาลา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๑๔
เด็กชายวัชรากร สามสวนแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายศุภกิจ แดงสะอาด

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงพรณัชชา นาเวช

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๑๗
เด็กหญิงจุฑามาศ เหมือนเขียว

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงธนัชชา โสมนัส

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงไพลิน แสงจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๘ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๔๒๐ เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์
สุวรรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๒๑
เด็กชายธนวัฒน์ ตรีพล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงจิรดา กงเพชร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงอรัชพร ท้วมทองดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงกนกกร เทียงธรรม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงชนินาถ ดาวัลย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงทิพย์วัลย์ ทองสุข

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงนฤมล เผือกพันมุก

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงพรรวษา เหมือนศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สิริโภไคย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แซ่เอียว

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ อินทร์สวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงวิไลรัตน์ บุญเลขา

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายพรพิพัฒน์ สมนึก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายพงษ์ระพี สวนสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงชุตินันท์ ใคร่ครวญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงณัฐพร นิโครธา

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขวัญอ่อน

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงปยธิดา เหมือนตก

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๓๙
เด็กชายวิษณุ เสริมสุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีเมือง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงชุลีทิพย์ บ่อทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงณัชชา สุขชัยยะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงสุทัตตา โภคา

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงกมลชนก เอียมเจริญ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวผ่อง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงลลิตา ท้วมพงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๔๗
เด็กชายณัฐดนัย โยนยาน

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๔๘
เด็กชายภาคีไนย ทุ่งศรีแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงธัญญาพร เชือรอด

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงสิรดา หันมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายนิคม สระทองแพ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๕๒
เด็กชายภัทรพล อาจคงหาญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายสุรชัย เอียมสะอาด

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายสุวัฒน์ จานแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๙ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงวริศรา การะเกตุ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงจิราวรรณ ฟองลม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๕๗
นายกิตติธัช ขันทองดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๕๘
นายสุเมธ บุญทองสุข

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงณัฐวิภา นงรักษณ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงปุณฑริกา ทรัพย์เพ็ชร

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๖๑
นางสาวเวธินี แก้วอุดร

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๖๒
นายวิริยะ สังขาร

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๖๓
นายพัฒนะ แก้วสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๖๔
นางสาวกันยารัตน์ ฟกขำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงจินตพร พลศรีราช

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๖๖
นางสาวณัฏฐากร ละว้า

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๖๗
นางสาวธิติยา บัวเบิก

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงศรุตา เหมือนอ้อย

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๖๙
นายกฤติพล บุญมีขาว

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๗๐
นายณัฐพงศ์ หันมาก

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๗๑
นายศุภกิตติ

์

สุขสมจิต
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ ดอนไพรอ่อน

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๗๓
นายอนุชัย แก้วแสงแจ่ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๗๔
นางสาวเก็จมณี สมบูรณ์สิริวัฒน์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๗๕
นางสาววิลาวัณย์ ทินรุ่ง

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๗๖
นางสาวศสิภา ชาดำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๗๗
นายสมเจตน์ อ่อนหวาน

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๗๘
นายธนกฤต พลานนท์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๗๙
นางสาวอาริยา เทียงตรง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๘๐
นายณัฐภูมิ พิมพ์ประสิทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๘๑
นางสาววิมลวรรณ วงศ์คำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๘๒
นางสาวศิริญา ศรีโคตร

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๘๓
นางสาวณัฐกมล มีใจปราณี

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๘๔
นายบรรจง สุดใจ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงมนต์นภา ถากุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๘๖
นายเจษฎา รอดคลำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๘๗
นางสาวจุฑาทิพย์ เหมือนจัน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๘๘
นายวรายุทธ จงศุภวิศาลกิจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๘๙
นางสาวฐิติภา สัจจสวัสดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๐ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๔๙๐
นางสาวดารุณี บุปผา

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๙๑
นางสาวภัทรา บุญชู

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๙๒
นางสาวภัสสร บุญชู

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๙๓
นางสาวทิพย์สุดา อำนวยวัฒนกุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๙๔
นายรัตนกร ดอนเหนือ

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๙๕
นางสาวศิริรัตน์ รูปงาม

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๙๖
นางสาวสุภาวดี เพิมพูนสินทรัพย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๙๗
นางสาวอินทิรา ปราบบำรุง

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๙๘
นายกฤษฎา พิเชฐษ์ณัฐกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๔๙๙
นางสาวชุติกาญจน์ บูชา

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๐๐
นางสาวธมนวรรณ สะสม

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๐๑
นายธีรพัฒน์ ทับทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๐๒
นายนพดล บุญมานุช

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๐๓
นางสาวจันทิมา แก้วคูนอก

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๐๔
นางสาวจันทิมา ศรีสมวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๐๕
นางสาวสายรุ้ง บางทราย

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๐๖
นางสาวพรพิมล ไม้ตรา

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๐๗
นางสาวจิดาภา แซ่ลิม

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๐๘
นายชนะกิจ พิริยะเมธี

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๐๙
นายฐนันดร คงนะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๑๐
นายศักรินทร์ อินทรฉาย

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๑๑
นางสาวจีรนันท์ ประกอบธรรม

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๑๒
นางสาวเจนจิรา ชำนาญดู

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๑๓
นางสาวรุจิเรศ กลีบบัว

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๑๔
นายธีรพงศ์ สืบเรือง

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๑๕
นายพร้อมพงศ์ ศุภเชษฐพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๑๖
นายวรวุฒิ

ตันติแก้วประโยชน์ ๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๑๗
นางสาวกิตติยา นงรักษณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๑๘
นางสาวนารีลักษณ์ ทองดีเลิศ

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๑๙
นางสาวเสาวนิตย์ แสงทองดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๒๐
นางสาวอินทิราทิพย์ อักษรกูล

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๒๑
นางสาวยุพาวรรณ เทียงธรรม

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงกัลยกร เสียงเจนดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงฐิติมา พันธ์พวง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงฐิติมน พันธ์พวง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๑ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศิริมาตย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงกัญญาภัค คุ้มปากพิง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงธาริณี พรดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงสุตาพรรณ ดิษฐ์ประพัตร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงวรกานต์ จันทร์แจ่มศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายนนทวัฒน์ นรากรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา กรุตประพันธุ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงกานติมา ปานคลาย

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงสุนิสา โชคสมงาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงธัญญาเรศ พุทธเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงดารารัตน์ จับทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๓๖
เด็กชายศิรวิชญ์ กิจสังสรรค์กุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงดุจดาว พวงเงิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงณัฐนารี หงษ์ทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงอรปรียา พลเสน

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงวรรณพร นันธิโย

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายกรณิศ

หลวงราชปริมาณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายธงชัย ส่งเสริม

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงวริศรา กาญจนสมศักดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายมงคล สดมพฤกษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงจิราภา ฟกขำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงณัฎฐิดา วิเศษสิงห์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๔๗
นางสาวมัชฌิมา สุวาส

๐๓/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายฐิติพงค์ ยิมใหญ่หลวง

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายเอกภพ ธิวาพรต

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายยุทธภูมิ นาคแท้

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายอุดมศิลป เหมือนทัด

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายณัฐพล ม่วงคล้าย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายณนฑกร เหมือนไข่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงอินทิรา สุขใส

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงปริฉัตร สุวรรณฉิม

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงนำฝน ขันทเลิศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงจิรณัฐ สีโปดก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงพิมพ์สิริ ฟกขำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายภูวดล จารินทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๒ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายธนเดช รู้ระวัง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงนิตยา ฉิมพงษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงณัชชา ชาติโย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงวันวิสา ทัศนากร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงสุภาพันธ์ กระดังงา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงวันนิสา ทัศนากร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงจิรดา จิวประเสริฐ

๋

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๖๗
เด็กหญิงนฤมล พวงทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงพรรณพนิช วังกุ่ม

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๖๙
เด็กหญิงนภาดร สาดบุญสร้าง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงนพรัตน์ ภู่ระหงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงปฐมพร แซ่ตัง

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงพิมลวรรณ ศรีสำราญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงอารยา ตระกูลโอสถ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงศิลามณี นกดำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงปรารถนา เกิดบัวทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๗๖
เด็กชายกรีพล ทุมสูตร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงอิศราภรณ์ ศรีนภาลัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงอัจฉรา เพชรชืนสกุล

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงสโรชา ว่องไว

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายนภชัย มุ่งมาไพรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงนฤมล ทองสัมฤทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงนิตยา กลมกล่อม

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงอาภัสรา พลายงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๘๔
เด็กชายชิษณุพงษ์ แซ่ฉัว

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงยศยา สุขสะอาด

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงวิลาวัณย์ สูนย์โย

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๘๗
เด็กชายณัฐพล ญาติด่านกลาง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงอรจิรา เขียวสวัสดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๘๙
เด็กชายธีรพล ลำเลิศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๙๐
นางณิชชยา โล่ห์สวัสดิกุล

์

๑๗/๐๘/๒๕๑๒

วัดหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงศศิภา สายสล้าง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๙๒
เด็กชายสิทธิพร โพธิสีจันทร์

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคขำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๙๔
เด็กชายกันตภณ แซ่จิว

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๓ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายนนทกร บุญพรม

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายเจษฎา เอียมสำอางค์

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ศิริรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงวราภรณ์ สายสล้าง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงหนามเตย บุญขำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายณัฐชัย พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายอาทิตย์ สังข์วรรณะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายสหรัฐ สระทองแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายธันวา จันทศิลป

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงเจนจิรา มีศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายศิรศักดิ

์

ธรรมกูล
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายชาตรี แซ่จิว

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายกฤตนัย เขียวแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายวีรภัทร จรเข้

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงวีรวรรณ ภู่สันทัด

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายวราเชษฐ์ ประกอบธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายจีระ เพ็ญจู

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองนุ่ม

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายธนากร กุสัว

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๑๔
เด็กชายศราวุธ ผิวหอม

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๑๕
เด็กชายเดชณรงค์ เหมือนปอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงปนแก้ว โพธิศรี

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๑๗
นางสาวจุฑาธิบดิ

์

แก้วบุญมา
๒๘/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๑๘
นางสาวสุรัตนาพร ศักดิอุดมทรัพย์

์

๓๐/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๑๙
เด็กชายพงศกร คงพันสี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็ชรใส

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงกาญจนา ศรีทา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๒๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ด้วงต้อย

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงพัชรพร สุวรรณพร

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงโกมลชนก รุ่งเรืองยังยืน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๒๕
เด็กหญิงมนทิราลัย โพธิทอง

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายนันทิภาคย์ อัตโท

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงอนุชญา ใหมเกิด

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๒๘
เด็กชายธนวัฒน์ แสงพา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายอธิวัฒน์ ใจซือกุล

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๔ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงขวัญจิรา นำใจดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๓๑
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญวงค์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงนฤมล ทองอ่วมใหญ่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๓๓
เด็กหญิงเนตรนภา ห้วยหงษ์ทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๓๔
เด็กหญิงเบญจมาศ แก้มแกมทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงปณิตา ดาวทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา เอือเฟอ

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงภัทรภรณ์ แก้วแกมทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ บำรุงเขต

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายธนบดี พุ่มกระจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายพุฒิพงษ์ บัวศรีใส

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายวีรพงศ์ ฮวบเล็ก

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงกฤษดาพร ยิมใหญ่หลวง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงกาญจนา ศรีนวล

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงจิราพร รัตนบำรุง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงชุติมา เฟองฟู

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงณิชารีย์ พยาบาล

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงดวงฤทัย กิมบุ้น

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงดวงฤทัย เซียงหว็อง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงธัญรัตน์ สืบพลาย

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงนงนภัส ศรีสำราญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงวนิดา บัวบาน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายนันทวัฒน์ มาพัวะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงกาญจนา ภุมิรินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงสุนันทินี มะเอียด

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายอติเทพ สระทองแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายวิศว บัวบังใบ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงจิราพร ยิมเปนสุข

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงนุชรัตน์ เปรมปรีดา

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๕๙
เด็กชายธีรวัฒน์ เนตรนิยม

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงนฤมล ยาดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๖๑
เด็กหญิงอริสา ช่วงชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๖๒
เด็กหญิงอลิญา ปาริวงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงปวีร์รัฐ โกศลวิวัฒน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๖๔
นางสาวพัชรีรัชต์ นพวงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๕ / ๑๕๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงภัทรลดา เรืองนรา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงมนัญญา บัวบาน

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๖๗
เด็กชายศรายุทธ์วิชัย โอบอ้อม

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงกนกรัตน์ วัชรปรีชา

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เหมือนอำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงณัฐมน สุขเกษมฤทัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงวิภาวรรณ คล้ายเจ๊ก

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงพุทธรักษา นกแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๗๓
นางสาววชิราภรณ์ ปทุมสูตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๗๔
นางสาวสุนิสา นาคทัง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๗๕
นายศุภสิทธิ

์

ประไพวรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๗๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ หมืนสวัสดิ

่ ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๗๗
นางสาวจตุพร ลอเหลืองส่ง

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงพรรณอร ติงกุล

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๗๙
นางสาวภัณฑิรา ภักดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๘๐
นางสาวศิริพร ทองแท้

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๘๑
นางสาวกชพร ศรีสุขใส

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงกิตติมา ขันทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๘๓
นางสาวณฐา คล้ายสุบรรณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงธัญชนก วงษ์ทองคำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๘๕
นางสาวปนัดดา คำคุ้ม

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๘๖
นางสาวจิรภัทร์ แก้ววรรณา

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๘๗
นางสาวจณิตตา พันธ์เณร

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๘๘
นางสาวจิรัชญา พันชนะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๘๙
นางสาวภาวิณี กองม่วง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๙๐
นางสาวอภิญญา ศิลาหอม

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๙๑
นางสาวภัทราภรณ์ เปยสระะศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๙๒
นางสาวมินตรา อ่อนรอด

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๙๓
นางสาวบุญรัตน์ ประกอบธรรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๙๔
นางสาวกรรณภิรมณ์ เชือรุ่ง

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๙๕
นางสาวกัญญารัก ปญญาคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๙๖
นางสาวกัลยา ทองการ

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๙๗
นางสาวสุกัญญา ถิรนันท์ชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายไตรภพ ติงกุล

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายเจษฎา ชังเจริญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๖ / ๑๕๒
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กจ ๒๖๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายสุรนันท์ กิงทัพหลวง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายธรโชติ บำรุงเขต

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายนวพล ทุ่มจ้าย

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงชลธิชา อู่เพ็ชร

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงวณิชญา ชูเพชรสมบูรณ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๐๕ เด็กหญิงภิญญลักษณ์ สิริประภาพรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงปนัฎฎา พันธุยา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงนลินรัตน์ ผิวจันทร์เลิศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงภริตา เซียงเจ็น

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายณัฐพล โพธิทอง

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายไกรสร บุญทศ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๑๑ เด็กหญิงกาญจนพัฒน์
สระทองเทียน

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงปภัสรา ปนเจริญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงวิภาวี รักษี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงวริศรา ศิริมงคล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๑๕
เด็กหญิงนฤมล อ่วมบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๑๖
เด็กชายจิรโรจน์ แซ่เล้า

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงภัทรชณิดา คำตัน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๑๘
เด็กชายรัตนเชษฐ์ ผสม

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงธีราพร ศรีทองหลาง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงชลธิชา คงศรีดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๒๑
เด็กหญิงขวัญจิรา แสงงาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงสุภัชชา รักความซือ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๒๓
เด็กชายสหภูมิ วิเศษสิงห์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๒๔
เด็กชายอัครพงษ์ สูติบัตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงนัชชา วิเศษสิงห์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงอรนิภา จันทร์แย้ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๒๗
เด็กหญิงประกายฟา มานพ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๒๘
เด็กหญิงคนึง มาลัย

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายณัฐพร แต่แดงเพชร

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายณัฐภัทร พิเคราะเหตุ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๓๑
เด็กชายทักษ์ดนัย ทองปรีชา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๓๒
เด็กหญิงอริสา โคบุตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แซ่เฮง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงจินต์จุฑา สุขพันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๗ / ๑๕๒
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กจ ๒๖๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา สุวรรณ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๓๖
นางสาวจันทร์เพ็ญ มลาตรี

๓๐/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๓๗
นางสาวนุชจรี จินดากูล

๒๗/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๓๘
นางสาวสิริรัตน์ ซังเจริญ

๐๘/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๓๙
เด็กชายธนัช ใบบล

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายจิรพงศ์ ห้าวเจริญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๔๑
เด็กชายปริญญา ปานเปย

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๔๒
เด็กชายภูวดล แซ่เล้า

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายชาคริต สุดประพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงธนาภา สืบศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงนิรมล แซ่เห็น

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงเอืองฟา

้

เจนวีระนนท์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายต่อศักดิ

์

เพ็ชรนิล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๔๘
เด็กชายกันชริภัทร บุญรอด

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงปยพร คงคาดิก

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ปานจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๕๑
เด็กชายวัฒนา ลัดดากุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงเกวลี อำกุล

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายตะวัน ทะวิงรัมย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๕๔
เด็กชายนันทวัฒน์ ภูศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงสุกัญญา คุ้มหน่อแนว

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงชไมพร ม่วงทิม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงณัฐณิชา คำแสง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงชมพูนุช สอนใจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๕๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ ชืนใจ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายชนินทร์ บุญทัง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายสรณัฐ ศรีเหรา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล พันธุ์พุฒ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงชวัลนุช เหมฬา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงทิพานัน จันหา

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงพวงพร สาระศาลิน

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงมินตรา ก้องภักดีสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงฐิติพร แม้นกลาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปราบพาล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงสุธินี ศรีสะอาด

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๘ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายอภิวัฒน์ สาระสาลิน

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ระเบียบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงทานตะวัน โพธิทอง

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงพรหมพร พวงแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงสิรินทรา สำนักนิตย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงอาภัสรา พันที

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๗๖
เด็กชายปยวิชญ์ หมวดนุ่ม

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๗๗
เด็กชายไชยา แสงมณีจรัส

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงกฤตพร สมบูรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงดาริกา โคบุตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงอริสรา ขุนจันทร์ดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๘๑
เด็กชายพัฒนพงศ์ นำใจตรง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๘๒
เด็กชายวรชิต โคกแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เศวกสูตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงกนกวรรณ แย้มศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงเกศินี เข็มทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงฐนิษชา บุญธรรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๘๗ เด็กหญิงณัฐธิดาวรรณ์
ใจมัน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๘๘
เด็กหญิงภีรดา พวงชีวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๘๙
เด็กหญิงวาสนา สีสุกสาม

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงคีตาภัทร ยอดสะอาด

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงสุกัญญา เจริญสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงสุพรรณี ลำเลิศ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงสุวรรณา กลำทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๙๔
เด็กชายจักรี เบ้าบุญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๙๕
เด็กชายณฐกร สังข์แก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายธัชพล ไคลมี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายอรรถพล คำพล

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๙๘
เด็กชายอิทธิกร สันทัด

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงณัฐดารัตน์ มณฑาทัศน์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงวัชรี ตะพัง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงศศิธร ประเสริฐลาภ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงศุภาวรรณ ภุมรินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงสุจิรา โหมดตาด

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๙ / ๑๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายโชติอนันต์ พฤกษ์วิบูลย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายธวัชชัย ทองใบใหญ่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายยศภัทร นวลฉวี

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงวรรณฉัตร ทัพน้อย

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายศิวกร สาระรัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงมัลลิกา ศรีชัยนาท

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วงษ์น้อย

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๑๒
เด็กชายธนารักษ์ จิตติปกรณ์รักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๑๓
เด็กชายนราวิชญ์ วิเศษสิงห์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายยศวรรธน์ นวลฉวี

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายเอืออังกูร

้

พิทักษา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๑๖
เด็กหญิงพรธิตา วิเศษสิงห์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๑๗
เด็กหญิงวันดี พุ่มน้อย

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงกนกพร ยามดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๑๙
เด็กชายกมลวรรณ คชมล

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายชุติพนธ์ มาบุญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๒๑
เด็กชายธนกร อึงเตชะกิจ

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๒๒
เด็กชายสนธยา นิละดาห์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงบุญสิตา วิเศษสิงห์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงผาณิต เตียวขุ้ย

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๒๕
เด็กหญิงวรัญญา เซียงหลิว

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๒๖
เด็กหญิงสุนิสา แสงหิรัญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๒๗
เด็กชายกิตติพศ บุราณสุข

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๒๘
เด็กชายณัฐฐชัย พรหมมา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายธนศักดิ

์

นิลทกาญจน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายปยวัฒน์ สีอ่อน

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๓๑
เด็กชายพิทยา พันธกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๓๒
เด็กชายภาณุวิชญ์ มีผล

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายสิทธินนท์ เนียมหอม

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๓๔
เด็กชายสิรวิชญ์ มณฑาทัศน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๓๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ กัณหรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๓๖
เด็กชายเอกพล อ้นทา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงจีรภา ไขทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงดาราวีร์ เห็นประเสริฐ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายธรรมธัช ช่อสะอึก

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๐ / ๑๕๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายพลากร เรืองโรจน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายพีรพล สุกใส

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายภูวเดช แก้วบัวดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๔๓
เด็กชายวิทวัส สายราม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๔๔
เด็กชายสหรัฐ พรหมมา

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ประเสริฐลาภ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงธนพร ขวัญสด

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงพัชรี ลัดดากุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๔๘
เด็กชายกิตติธัช ฮวดลิม

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๔๙
เด็กชายขวัญชัย อัมพุธ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายชัยธวัช กล้าหาญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๕๑
เด็กชายธนพัฒน์ พัฒนมาศ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๕๒
เด็กชายปฤณ ออมสิน

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๕๓
เด็กชายพงศ์ดนัย วิบูลย์ศักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๕๔
เด็กชายวีรเดช พรหมชนะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๕๕
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ภุมรินทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงอรจิรา แย้มศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๕๗
เด็กชายสุเมธ ศรีบ้านกรวย

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๕๘
นายภัทรพล จันทร์ยวง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๕๙
นางสาวกรรณิการ์ วงษ์ภักดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๖๐
นางสาวจุฑามณี เนาวเรศ

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๖๑
นางสาวญาณิศา อินทสวาสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๖๒
นางสาวธีราภรณ์ จิตนิยม

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๖๓
นางสาวนัทมน อินนาน

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๖๔
นางสาวพิไลพร อินทรโอสถ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงภัทราวดี รอดอาวุธ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๖๖
นางสาวณัฐวดี เปรมปรีดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๖๗
นางสาวรัชนีกร ปานคล้าย

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๖๘
นางสาวอาทิตยา เบ็ญจนาค

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๖๙
นายธนภัทร จันทร์ทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๗๐
นายภูดิท คุณพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๗๑
นายรัฐสฤษดิ

์

พระมนเทียน
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๗๒
นางสาวพุทธรักษา รอดภัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๗๓
นางสาวชนกสุดา เสือผู้

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๗๔
นางสาววราภรณ์ ขวัญสด

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๑ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๘๗๕
นางสาววริษา แก้วบัวดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๗๖
นางสาวอมรรัตน์ โคกคำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๗๗
นางสาวเรณู ชีวังกูล

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๗๘
นางสาวเสาวลักษณ์ อุตมาตย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๗๙
นายฐิติเดช อินทรักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๘๐
นางสาวจนิตา ทองนุ่ม

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๘๑
นางสาวนิศากร มาลาพงษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๘๒
นางสาวกันต์ฤทัย เพ็ชรใส

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๘๓
นางสาวจริญญา เตียวขุ้ย

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๘๔
นายนครินทร์ เจริญสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๘๕
นายภัทราวุธ พิกุลทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๘๖
นายอัฐพล ตะพัง

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๘๗
นางสาวจิราพร บุญลือ

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๘๘
นางสาวนันทวัน แซ่เล้า

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๘๙
นางสาววิภา นิยมสุข

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๙๐
นางสาวเหมือนฝน ภิญโญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๙๑
นายสันทัด ภุมกา

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๙๒
นางสาวศศิกานต์ ชีวังกูล

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๙๓
นางสาวสุนันทา เยือนยุบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๙๔
นางสาวอภิญญา

วงศ์ปราชญานันท์ ๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๙๕
นายไตรรัตน์ หงษ์โต

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๙๖
นางสาวอรุโณทัย อยู่เอียม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๙๗
นายอภิสิทธิ

์

ไพศาลดวงจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๙๘
นางสาวกรรณิการ์ ชืนใจ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๘๙๙
นางสาวธันยพร โพธิทอง

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๐๐
นางสาวนภาพร เชือฮ้อ

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๐๑
นางสาวอุมาพร สาระศาลิน

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๐๒
นายวิศิษฐ์ เหรียญทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๐๓
นางสาวฐิติชญา หอมชืน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๐๔
นางสาวนภาพร พยาบาล

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๐๕
นางสาวชญานิษฐ์ ทองบ้านโข้ง

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๐๖
นางสาวสุนิตา แสงแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๐๗
นางสาวเข็มจิรา พิมจันดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๐๘
นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย

๒๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๐๙
นางสาวอรจิรา ประกอบธรรม

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๒ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๙๑๐
นางสาวเรณุกา บัวเขียว

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๑๑
นายจิรายุ ทองนุ่ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๑๒
นางสาวจันจิรา เมืองมนต์

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๑๓
นางสาวภณิดา สิงขรรัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๑๔
นางสาวสุนิษา คงอาจหาญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๑๕
นางสาวเพชรัตน์ ศรีทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๑๖
นางสาวเกษณี เสือสกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๑๗
นางสาวกาญจนา ประสพสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๑๘
นางสาวมาริษา ปานสุวรรณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๑๙
นางสาวจันทร์จุรีย์ อยู่เย็น

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๒๐
นางสาวเสาวนีย์ ขำชัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๒๑
นางสาวกิงกานต์

่

เซียงว่อง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๒๒
เด็กชายภาคภูมิ เห็นประเสริฐ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๒๓
เด็กชายอดิศร สารีวงษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายณัฏฐภัทร ยงค์กลับ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายธนันดร ดำนิล

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายทัศไนย นกยูงทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายนพวิญช์ ศรีทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายยศพล พวงลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงกานติมา สายเทียน

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เทียงธรรม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๖๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรีทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงณัฐวิภา ทองศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ มหัทธนานนท์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงศิรประภา เกศูนย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงภัณฑิรา รอดภัย

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายธนากร พุ่มพวง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายนรชน แซ่ลิม

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงศีสุดา ลัดดากุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงวิภาพร สมบัติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงสุพรรณี รักกันดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงสมจิตร เรืองวิจิตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๔๒
เด็กชายชิษณุพงษ์ สมบัติ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงไพรินทร์ ท้าวสุวรรณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายพฤกษา เกศูนย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๓ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๙๔๕
เด็กชายธนโชติ สมหวัง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายพงศกร เขาเขียว

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงภัทรธิดา สืบเกลียง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๔๘
เด็กชายนวพล สมหวัง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงพัณณิตา มาบุญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงศวรรยา พันยุโดด

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงถลัชนันท์ บัวน้อย

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงปาริตา จารุพงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายพลพล พรหมชนะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงชวัลนุช วงษ์น้อย

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงอังคณา กาละภักดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๕๖
เด็กชายวิชชากร พรมเดช

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายศุภณัฐ ทองนุ่ม

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๕๘
เด็กชายฐิติวัฒน์ ปทุมสูตร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๕๙
เด็กชายณัฐพล ดอกพรหม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงจันทกานต์ สอนหนองโพธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายสุวิจักขณ์ จันทร์สมบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงอุมากรณ์ แต่แดงเพชร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงกุลธิดา ยิมประเสริฐ

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงฉันทิศา สืบพลาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ วิเศษสิงห์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงธนพร วงษ์น้อย

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายจตุพล ทองเมืองหลวง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๖๘
เด็กหญิงเจนจิรา พึงประสพ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายวันชนะ รักขันแสง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงศศิวิมล ทองกลาง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงนิลาวัลย์ แย้มศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายฑติยา ทิพย์พารา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายธนายุทธ สะราคำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายปุญญพัตน์ น้อมแนบ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายพชรพล จงไมตรีพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๗๖
เด็กหญิงสุวิมล พุ่มน้อย

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายณัฐดนัย ทองนุ่ม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงปณฑิตา ไกรนอก

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายธันยบูรณ์ โตแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๔ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงธนภรณ์ อินทนันท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๘๑
เด็กชายกิติพงศ์ ปนหยัด

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงนฤภร โตแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงศศิวิมล ทองนุ่ม

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายสุทธิภัทร บุตรตาชาติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงศิริพร กลัวผิด

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีมีลาภ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวบุญ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๘๘
เด็กชายทศวรรษ สำเนียงสูง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๘๙
เด็กหญิงรามาวดี แย้มศักดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายปุญญพัฒน์ นำดอกไม้

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๙๑
เด็กชายศักรินทร์ ราชวงษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๙๒
เด็กชายชานน พรหมชนะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๙๓
เด็กชายสว่าง -

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ พานสกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๙๕
เด็กชายธัชชัย โตหลวง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงชลลดา มามีสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๙๗
เด็กชายนภัทร กุมภาพันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงทานตะวัน แพรไพศาล

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๓๙๙๙
เด็กหญิงสุมินตรา พลอาษา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงปุณชริกา ศรีทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงบุศยา ยินดีทรัพย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายภูริภัทร พุทธทัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงศรัณยา ปทุมสูตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงกุลฉัตร ลิมสุวรรณ

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองดอนพุ่ม

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงสุภัสสรา รอดภัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงกัญญ์วรา คชกฤษ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงสุชานันท์ ทองแพง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๐๙
นางสาวปยาพัชร ประจำเมือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๑๐
นางสาวพรรณิภา พุ่มน้อย

๐๔/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายรัตนากร เหล่ากรุงเก่า

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงศศิวิมล รักบุญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงจิดาภา จันที

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายอัครชัย ตะพัง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๕ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงกิตติยา ทิมอรรถ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงอังคณา แก้ววังปา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงปุณิกา คล้ายเกิด

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงอริศรา เนตรสว่าง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงพัชราภา อ้นทา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงศศิปรียา สุวรรณสิงห์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายมาร์วิน สีสุขสาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายโรจนัสถ์ ศรีนิม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ สืบสาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงศศิวิมล ทรัพย์มิตร

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงณัฐธิดา สืบนาค

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงปุษยา สอาดเอียม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายศรายุทธ เหล็กพล

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

มณีโชติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายเขมรัฐ อุดม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงวรรณิดา อุดม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายสิทธิพล สามงาม

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงสุชาดา เบญพาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงจินดาหรา ดอกสาคู

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายชัยวัฒน์ เบ็ญพาด

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงภัคจิรา จันทนา

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายอรรถพล ฟกแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงธีรดา ศรีโภคา

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงวิจิตรา ทับธานี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงรัตนากร พงษ์พัว

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงชนิสรา ตะพังพินิจการ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงสิริวรรณ จิตรงามขำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายธราณิช เทศทับ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายบุญพัฒน์ คำหอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายศิรวิทย์ อ่อนตีบ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนตีบ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายธวัชชัย มณีอินทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงกาญจนา แจ่มแจ้ง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงศศิกร กล้าหาญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๔๙
เด็กชายณัฐธัญ ฮองกุล

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๖ / ๑๕๒

้
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กจ ๒๖๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายคมกริช ปยะพันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายอติพล ด้วงเดช

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายพงศ์เทพ คุณพันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๕๓
เด็กชายณัฐพจน์ จิตนิยม

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๕๔
เด็กชายชินากร โพธิวงศ์

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงนราพร กล้าหาญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองแท่งใหญ่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงชลิตา สรีสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงสุภัสสร ปยะพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงณัฐริกา หมดทุกข์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงปนปรีดา วงษ์คำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงวศินี แซ่จ๊ง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงขวัญหทัย คุณพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ สมคิด

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายนิธิภัสส์ ภวินิธิโชค

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงสิริกัญญา ใจเมือง

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายรัชพงศ์ ลือยอด

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายไตรวิทย์ โกมะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายอนุวัฒน์ เอมเสม

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงสิริกัญญา เสมแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายจักริน กล้าหาญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายภูชิต สุขพันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงพัชราภา บัวบุตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายสราวุฒิ คุณพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายยศกร ปนทะยศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายกันตพงศ์ คุณพันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงศิโรรัตน์ จิตนิยม

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายจิรานุวัฒน์ เนียมหอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายวีรพัฒน์ สีเสนเกิด

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายวรชาติ ศรีทองกูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายอนนต์ วงศ์มีอินทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงประภาวัลย์ ทองยิม

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงนิภาพร ตาบสันเทียะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงศศิพิมพ์ พูนภิญโญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ยาเสร็จ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๗ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงณัฐธิดา คล้ายกระแส

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงสุธาริณี ศรีสมรส

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายอมรรัตน์ เสือเมือง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายธีรเทพ เกิดสวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายศุภกานต์ จีนแสง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงพกาวรรณ ลุ่มยิม

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายทัศนัย ขำดำรงเกียรติ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงรชยา แก้วส่งสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายวันชนะ พิทักษ์วงศ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงกนกพร โรจน์บุญถึง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายรพีพัฒน์ เจียมสุวรรณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายศิรสิทธ์ วัฒนวิเชียร

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายอดิรถ สุทธิพงษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงเนตรอัปสร อยู่สุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วทาสี

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายณัฐธัญ พรมแย้ม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงเกษรา พรหมชนะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีบุญเพ็ง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงชนนิกานต์ วงษ์น้อย

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงนภสร ปานลอยวงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงชลธิชา เกษประทุม

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงรัตติกาล ถาวรเรืองรุ่ง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๐๗
นายอนุพงษ์ ทรัพย์เฉลิม

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายภานุวัฒน์ กันต์พงษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ศรีไชย
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงนำทิพย์ แซ่โง้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงเกศแก้ว แก้วเลาขวัญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๑๒
เด็กชายคมสัน พันธุ์ศักดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงรุ่งนภา ถาวรเรืองรุ่ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๑๔
เด็กชายพีรพงศ์ สกลรัตน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๑๕
นางสาวณิชชาภัทร บุญเมืองธนาภา

๑๒/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๑๖
ว่าทีร้อยตรีจิรพงษ์

่

เพ็งม่วง
๓๑/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๑๗
นางสาวสุวารี แสงอรุณ

๐๗/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๑๘
เด็กชายฉันทวัฒน์ ชาวเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๑๙
เด็กชายศรัณย์ ยิมพันวงษ์

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๘ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายชนกานต์ อายุวรรณ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๒๑
เด็กหญิงวราภรณ์ คำธิศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สระหงษ์ทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๒๓
เด็กหญิงเกวลิน แผนสมบูรณ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงลีลาวดี โพธิศรีทอง

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงธัญย์ชนก วงษ์ขวัญเมือง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงตะวันฉาย ขวัญงาม

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงธัญญเรศ ธรรมโลกา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงธนัชชา วังงาม

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงสุชานันท์ พันธ์น้อย

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงนัทมนต์ สระศรีโสม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงศุภิสรา อุ่มน้อย

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงจินต์จุฑา มีสินธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายสุรบดินทร์ ชูศรีจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงเมษา รักราษฎร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๓๕
เด็กหญิงลินดา สระวังแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายศุภชัย ลออำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๓๗
เด็กหญิงพิมพกานต์ สาวสุดใจ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงขวัญลดา ทองยิม

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงปาริชาติ ใจยง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงฉันทิกา ชาวเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๔๑
เด็กชายภูเบศวธ์ แสงทองดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายปกรณ์เกียรติ เนืองนุ้ย

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายอิทธิพัทธ์ นาคทองอินทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายวัชรินทร์ พวงทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงนำฝน แก้วมะณี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงรวินท์นิภา แสงสว่าง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงพิมลรัตน์ มีสินธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๔๘
เด็กชายสุภกิจ นกขวัญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๔๙
เด็กชายสาธิต อินตรา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงกัลยกร ใจเทียงธรรม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงกัญจนพร แก้วโกศี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๑๕๒
เด็กหญิงณัฐพร ถินบางบุญ

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงปนัดดา หงษ์ทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงสุธิมา สุวรรณสิงห์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๙ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๑๕๕
เด็กชายสิงหา เปยมสะอาด

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๕๖
เด็กชายนันทิพัฒน์ โพธิศรีทอง

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายบูรณศักดิ

์

หอมเขียว
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงณัฐกมล สะโรบล

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงอภิสรา สะโรบล

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายคุณภัทร รอดหงส์ทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๑๖๑
เด็กชายนภัทร แก้วย้อย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๑๖๒
เด็กชายวีระพัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงมาดี พลายงาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๑๖๔
เด็กหญิงธัญชนก แก้วสระแสน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ภักดิบดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงชนาพร รุ่งอรุณ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๖๗
เด็กชายวรเดช โพธิทอง

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๖๘
เด็กชายศิลปชัย แก้วสุกใส

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายวีรพัฒน์ ทีเหล็ก

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายวรัญชัย สโรบล

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๗๑
เด็กหญิงสุทิษา รักการ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๗๒
เด็กหญิงกนิษฐา ระเวกโสม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทองถมยา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๗๔
เด็กชายพิพัฒน์ สาลีผล

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๗๕
เด็กชายยุทธนา ยังเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๗๖ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ผิวเผือด

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายฉัตรชัย รักแตง

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงกมลชนก ศรีนวล

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๗๙
เด็กหญิงทิพวัลย์ รักแสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา เกตุวิลัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงวิลัยวรรณ โพธิศรีทอง

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงเทวีนุช กรส่งแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายกฤษฏา แผนสมบูรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๘๔
เด็กชายสุธี สุคนฑา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๘๕
นางสาวจินตนา ดอนสระ

๐๘/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๘๖
นางสาวรุ่งอรุณ สังข์สุวรรณ

๐๘/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๘๗
นายศุภกฤต จีนจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๘๘
นายสมชาย ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงณัฐสุดา ถมทรัพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๐ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ วังงาม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงจินดามาตร์ มาลัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๙๒
เด็กชายนนทกานต์ บาลนคร

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๙๓
เด็กชายนพกร แก้วปานกัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๙๔
เด็กชายโดมชัย เสาวรส

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๙๕
เด็กชายธนาคิม สมใจเดช

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๙๖
เด็กชายอานันท์ สวยดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๙๗
นางสาวอมรรัตน์ อู่ทอง

๒๓/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สวนดอกไม้

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงขนิษฐา ทองโต

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงณัชยา มะนาวหวาน

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายธัชชัย ยุงประโคน

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงนาตยา เหล่าพงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงรติรส เมืองวงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายวรวิช อู่อรุณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายวีระพันธ์ บุปผา

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงศิริปรียา แย้มโสภี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงสาวิณี สืบอารีย์พงศ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงสุชาดา รักอยู่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายอรรถพร แสงอินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายธีรภัทร ศรีคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายณัชพล มีจันทร์ทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายพัทรพงศ์ ผิวสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๑๓
เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนหวาน

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงกชกร อยู่เลียง

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๑๕
เด็กหญิงรุจิรัตน์ พระมาลา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงกฤติมา มณีอินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงกิติมา แตงทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงนฤมล แสนบุราณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงนปภา ยอดดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายวรวิชญ์ เสถียรรัมย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายมนัสชัย วัฒวงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายมณฑล มธุรส

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๒๓
เด็กหญิงเบญญาภา สีจันดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๒๔
เด็กหญิงสุพรรษา แตงทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๑ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงสิราวรรณ สุดใจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงมณฑิตา เขียวรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๒๗
เด็กชายศตนันท์ ประดา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงนฤภร โปะแสง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงปทฐวีกานต์ อ่วมปลอด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงศศิธร ใจกล้า

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายชานน มันคำ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๓๒
นางสาวณัฐฏยา ภักดีนิมิตร

๒๔/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๓๓
เด็กหญิงมณีวรรณ สามทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงจิตต์ลัดดา คชวงษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๓๕
เด็กหญิงยุวนันท์ ยอดแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงทิติยา เทียนทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๓๗
เด็กชายรพีภัทร โพธิพันธ์

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงวันวิศา โพธิหนอง

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงดารารัตน์ ทองสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายพงศกร แดงดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๔๑
เด็กชายณัฐพล ผิวแดง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๔๒
เด็กชายกสิพงศ์ โพธิพ่วงพันธ์

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เรือนคุ้ม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๔๔
เด็กชายนพดล เก่งสาริกิจ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงวริษฐา โพธิพุ่ม

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๔๖
เด็กหญิงกนกพร เสารสุดใจ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงทิพวรรณ อินทร์จำพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงพนิดา วิชิตกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๔๙
เด็กหญิงอ้อยใจ แซ่ตัง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงวิภาจรี สนธิพันธุ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงพรพิมล หัตถกรรม

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๕๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อ่วมเสือ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๖๖๐/๔๒๕๓
เด็กชายธีรภัทร์ ภูฆัง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๖๖๐/๔๒๕๔
เด็กชายอลงกรณ์ โตแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๖๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายสุวรรณ นาคพร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๖๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงนารา นำแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๖๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงธันยพร พรมแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๖๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายจักรพันธ์ สำเภา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงเรืองรำไพ ปนทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๒ / ๑๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงทิพปภา ม่วงรุ่ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๖๑
เด็กชายปวีณ์กร มามีสุข

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๖๒
เด็กชายศรายุทธ ทาเหล็ก

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๖๓
เด็กหญิงดวงกมล วงษ์คำมี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๖๔
เด็กชายฤทธิชัย พ่วงโพธิทอง

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๖๕
เด็กชายอุดม กิจโมกข์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๖๖
เด็กชายธนโชติ ชาวบ้านกร่าง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๖๗
เด็กชายภูวนาท ทองนุ่ม

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๖๘
เด็กชายสมพร มูลรักชาติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๖๙
เด็กชายศรัณย์ วงคำมี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แก้วเขียว

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงวริสรา วารีรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงฐานิตา จันทร์ขำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงมลฤดี นุชชาวนา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงชมพูนุท มังคุด

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๗๕
เด็กหญิงจินตพร ศรีเวช

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงสุทธิดา พานาง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายธนวิชญ์ อินเสน

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ เรือนแปน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๗๙
เด็กหญิงประภัสสร หมอยาดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๘๐
นางสาวอารีย์ญา สิงห์พันธ์ม่วง

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๘๑
นางสาวสลิลทิพย์ เนตรวงศา

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๘๒
นางสาวจันทร์จิรา สืบเรือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๘๓
นางสาวรัตนา สุธรรม

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๘๔
นายพลยุทธ ศรีนำเงิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๘๕
นางสาวกันธิชา นุชชาวนา

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๘๖
นายคณิศร รับสมบัติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๘๗
นางสาวภาพตะวัน รักษากิจ

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๘๘
นางสาวกัณณิกา จอมทรักษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๘๙
นางสาววงดือน คงศิริ

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๙๐
นายมนปริยา ประทุมสูตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๙๑
นางสาวนำผึง

้

ทองนิล
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๙๒
นางจุรีพร สุทธิไส

๐๖/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๙๓
นางสาวนุชนาฏ ศรีสุข

๒๓/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๙๔
นางปยาพัชร บัวเพ็ชร

๐๖/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๓ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๒๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองเชือเหมือน

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายจีรภัทร หอมทวนลม

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๙๗
เด็กหญิงชุติกานต์ สวนจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๙๘
เด็กหญิงธนัชชา แจ่มแจ้ง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๒๙๙
เด็กหญิงธัญรัตน์ วงสวัสดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงนาตาชา บัวบาน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ขุนจันทร์ดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๐๒ ว่าทีร้อยตรีคณัสนันท์

่

เซียงหลิว

่

๒๗/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๐๓
นางสาวจุไรรัตน์ วังกุ่ม

๒๘/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายจักรภัทร รักน้อย

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายธนา สมคิด

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายธนาตย์ พูลเงิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิเรือนดี

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายธนายุต โพธิเรือนดี

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายกสิน เอียมคำ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงวริศรา ใจธรรมดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๑๑
เด็กหญิงโสพิญา ปานโพธิทอง

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงชนากานต์ โพธิศรีทอง

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๑๓
เด็กหญิงชลธิชา กลินหอม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๑๔
เด็กหญิงกัณฑ์ณิภา เขียวสอาด

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๑๕
เด็กชายชนัญู หงษ์เวียงจันทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๑๖
เด็กชายนวพล โพธิพรม

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายราเมศวร์ แผนสมบูรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๑๘
เด็กชายกิตติธัช ชุ่มเพ็งพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๑๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปนแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายอนุรักษ์ พรหมสอน

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงสาธิตา สีไสล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๒๒
เด็กชายรัชพล ผิวอ่อนดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๒๓
เด็กชายวงศกร พันธุ์วงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงภัณฑิรา ศรีจันทร์อินทร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๒๕
เด็กชายศิรสิทธิ

์

โพธิศรีทอง

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๒๖
เด็กหญิงวราภรณ์ อินนก

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๒๗
เด็กชายศราวุท ทองเหม

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายรณกฤต ไตรสังข์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๒๙
นายนพดล สุวรรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๔ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วแสง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๓๑
เด็กหญิงสุพิชญาภร อ่อนน้อย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ หนูรอด

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๓๓
เด็กชายยุทธิชัย อายุวรรณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายนันทพงศ์ ผิวอ่อนดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๓๕
เด็กชายหนึงตะวัน

่

โอสถ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หม้อเหล็ก

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๓๗
เด็กชายสรวิชญ์ ชาวบางงาม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๓๘
เด็กชายสันติ ลิมกองลาภ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๓๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ ฆ้องบ้านโข้ง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงเกณัฐชา ยิงยวด

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๓๔๑
เด็กชายสุเทพ ทองคำแท้

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๔๒
เด็กชายสรวิชญ์ แซ่ฉัว

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงณัฐชา ตาแดง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงสุทัตตา สมรูปดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงสายธาร สืบศักดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงเทียนทิพย์ บุญเจริญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงสวรส ชอบสอาด

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงกาญจนา โพธิทอง

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงนิชาภัทร คำอินทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายคาวี ศรีท้าว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๕๑
เด็กชายรัฐภูมิ พุ่มทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงธัญสินี สำแดงเดช

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงปรียานุช เชือนาม

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงวรรณวลัย เอียมวิไล

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงกรวรรณ บ่อทรัพย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงสุนารี แก้วขวัญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๕๗
เด็กหญิงนิภาพร ทองอินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๕๘
เด็กชายธนากร สุต้น

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงรวิสุดา สุขสม

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงจตุพร นานกระโทก

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงนันท์นภัส วัฒนพิบูลชัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงธัญชนก เจริญพร

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงยูรา -

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๖๔
เด็กหญิงรัตนา ธราพนมสวรรค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๕ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๓๖๕
เด็กชายณัฐภณ

มงคลเกษมสวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๖๖
เด็กชายปนหยก วัชรสุนทรสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๖๗
นางสาวนำ -

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๖๘
นายจีระศักดิ

์

กลมวง
๑๙/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๖๙
นางสาวสุทธิดา ทำดี

๐๙/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงพรธีรา กายฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๗๑
เด็กหญิงอิษฎา แคล้วพยางค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงธิญาดา สวัสดิกนก

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๗๓
เด็กหญิงสุขสมฤดี โต้งฟา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงจำปา รัตน์รักษ์สมบัติ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๗๕
เด็กชายสินธน บุญมา

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๗๖
เด็กหญิงจันทร์ดี สวัสดิเดชดี

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงหยาดทิพย์ จิระกุลไพจิตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๗๘
นางสาวอัจฉรา ทะนัน

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๗๙
เด็กชายดนัย พนลำไย

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายภัคพล สวัสดิบรรโลม

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๘๑
เด็กหญิงจันทร์ สวัสดินที

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๘๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

วังงาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๘๓
เด็กชายนำมนต์ ลำไยหวานชืน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงณิชนนทน์ สว้สดิบริรักษ์

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๘๕
เด็กชายปรเมศร์ ปาละพันธ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงทักษพร เทียนแจ่ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุญทะลา

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๘๘
เด็กชายภากร จิวประเสริฐ

๋

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์อินทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงกรรธิกา ลำไยนิโรช

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๙๑
เด็กชายเจษฎา สีวะสุด

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๙๒
เด็กชายศักดา อินทรง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๙๓
เด็กชายศุภกิตต์ สวัสดิบุญเลิศ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายนพรัตน์ บัวดก

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงมาริษา สวัสดินที

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๙๖
เด็กชายพงษ์ธนวัฒน์ เพ็ชรกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๙๗
เด็กชายสุภกร สวัสดิลำภู

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๙๘
เด็กชายวันชัย เฮาเลิศ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงปานนภา วัชวงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๖ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงอาทิตยา ฤทัยหงษ์ษา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงกันยา ศิลปเสริมชัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พรหมเมือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงสายชล หงษ์ลีลาวดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงเกสร -

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายอำพล อุตตะมะศรีสุข

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงดวงจันทร์ พิทักษ์หงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน ไพศาลธรรม

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงอรรณ อุดมธนกร

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงพลอย มงคลปนแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงน้องน้อย อุตตะมะเมธา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๑๑
เด็กหญิงสุราลัย -

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๑๒
เด็กหญิงเขมิกา -

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๑๓
เด็กหญิงปลาริชาติ -

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๑๔
นางสาวน้องหล้า -

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๑๕
นางสาวอมอรณ์ ปุณณการี

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๑๖
เด็กหญิงน้องพลอย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๑๗
เด็กชายตะวัน ปุณณะการี

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๑๘
นายธันวา -

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงนำฝน พิทักษ์ไพจิตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงอาภาพร หงษ์กิตติเวช

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๒๑
นางสาวแววตา -

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๒๒
นางสาวส้ม -

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๒๓
นางสาวน้องดาว -

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๒๔
เด็กหญิงกรรณิกา -

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๒๕
เด็กหญิงอีโนน -

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงเพ็ญ -

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๒๗
เด็กหญิงนำหวาน -

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๒๘
เด็กหญิงแตงโม มงคลตะมะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงณัฐธิดา กันยาพรเจริญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๓๐
นางสาวนันทพร พันเทีย

่ ้

๑๑/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๓๑
นางสาวนาราภัทร รัตนะหงสา

๐๗/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๓๒
นางสาวพิชญา มาเกิด

๑๗/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๓๓
นางสาวมัทธนา เอียมสอาด

่

๓๑/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๓๔
นางสาวศิริลักษณ์ จีนขาวขำ

๒๒/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๗ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๔๓๕
นางสาวสุพัตรา สิทธิวงศ์ษา

๒๐/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๓๖
นางสาวอุบลวรรณ กามขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๓๗
เด็กหญิงนัฐธิดา นนทะโคตร

๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงรพิพรรณ คุ้มครองปา

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๓๙
เด็กหญิงกุสุมา สุนัน

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๔๐
นางสาวมาริสา -

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๔๑
นางกมลวรรณ สินคงเจริญ

๑๓/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๔๒
เด็กหญิงนงลักษณ์ อินทรกุล

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๔๓
เด็กชายวีรภัทร รุ่งเรือง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๔๔
เด็กหญิงศศิประภา ศรีแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงกนกวรรณ วรรณวงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงอาภาภัทร นิลบุตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๔๗
เด็กหญิงพัชรมณฑ์ ชาดำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงธนัชพร แซ่คู

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๔๙
เด็กชายปยะพงษ์ นกประเสริฐ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายภาวัต แซ่เบ๊

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๕๑
เด็กชายปรเมศ สุมานพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๕๒
เด็กชายสุรดิษ พลชารี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา ชมชืน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงชญานี นนท์นารี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงต้อนฝน ศรีคล้าย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๕๖
เด็กชายกฤษณะ พันธ์อิม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๕๗
เด็กชายเดชาวัต นักผูก

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๕๘
เด็กชายนพรัตน์ ภู่ระหงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๕๙
เด็กชายพิเชษฐ์ ชูชืน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายอรรถพร ทองศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงกนกพร เพลินสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๖๒
เด็กหญิงกรวีย์ พัดไสว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๖๓
เด็กหญิงธัญยณีย์ อิมจิตร์

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๖๔
เด็กหญิงเยาวเรศ เปรมบำรุง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ อ่อนเบา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๖๖
เด็กหญิงปทมา ธิวาลัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๖๗
เด็กหญิงภัทราพร ศรีนวล

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๖๘
เด็กหญิงรวิสรา สาสูงเนิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงสิริรัตน์

คูศรีเทพประทาน
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๘ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๔๗๐
นายธีรเดช ฉายศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๗๑
นางสาวธนาภรณ์ สมบุญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๗๒
นางสาวสุธิดา จันทรา

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๗๓
นางสาวชลธิชา ผิวสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๗๔
นางสาวกฤติมา แซ่ตัง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๔๗๕
เด็กชายเจริญศักดิ

์

สังขบุตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนคำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงสุชาดา ราชวงค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๗๘
เด็กชายสุธิเดช นำแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงพรทิพย์ แหยมนุช

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

หวังสกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงศรัญญา สุกใส

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๘๒
เด็กหญิงสุธาสินี ชาววังเย็น

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายชวภณ รักเจริญกิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายธนธรณ์ จันทร์งาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๘๕
เด็กหญิงพรรณภัค สุนทร

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๘๖
เด็กหญิงศศิภา สำลีอ่อน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงศรีสุดา แสงศร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงธนันญดา สำลีอ่อน

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๘๙
เด็กชายสิทธเดช วิเศษสิงห์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงญาณินท์ เมืองทา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๙๑
เด็กชายเทวฤทธิ

์

ศรีบุตรดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายกมล ฐิตินวกุล

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๙๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แฝดทองซิว
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๙๔
เด็กชายนันทยศ สระทองเมือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๙๕
เด็กชายศิวกร เกิดศิริ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงกชกร ปานนาค

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงจิดาภา ใจกล้า

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงจันทกานต์ งามยิง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๔๙๙
เด็กหญิงนิรชา เทียมจันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงพนิดา บุญปก

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงพิมพิชา งามยิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงอังคาร เทพสิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงสุฐิตา แก้วสระแสน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงรัตนธิดา พูลเงิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๙ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงวรรณพร อำปน

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงพรศิริ เนตรน้อย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๐๗
นางสาวอุษาวดี มากล้น

๒๙/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายอนุภัทร พระพรม

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายศุทธวีร์ สระทองแพ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายกฤษกร เซียงหว็อง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงอชิรญา ใจดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงณัฐธชา นักจะเข้

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๑๓
เด็กหญิงบัณฑิตา วรศิริ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๑๔
เด็กหญิงรุ่งนภา ชาวบ้านใหม่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงอำภา เกรียงไกรวารี

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๑๖
เด็กชายสิทธินนท์ เกิดปุย

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๑๗
เด็กชายอภิชาติ ภู่ห้อย

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายอัครเดช เทียงธรรม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงพรชิตา แซ่ตัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายจักรินทร์ ผิวหอม

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๒๑
เด็กชายณัฐพล พาสุวรรณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๒๓
เด็กชายสมบูรณ์ เกรียงไกรวารี

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๒๔
เด็กชายเดโชชัย บุญยะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๒๕
เด็กชายธีรพล ผิวอ่อนดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๒๖
เด็กชายสรวิชญ์ ศิริกุลธาดา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๒๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

อุทัยฉาย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๒๘
เด็กชายวสิษฐ์พล พันธ์เสือ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๒๙
เด็กชายนัทธพงศ์ สุดแสวง

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๓๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ เกตุคงแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๓๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๓๒
เด็กหญิงนริชศรา วัฒนปริญญา

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๓๓
เด็กหญิงดวงนฤทัย ยอยรู้รอบ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๓๔
เด็กหญิงปนัดดา ทองเชือ

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงพรรณิภา เซียงฉิน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๓๖
เด็กหญิงอรัญญา พาพร

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๓๗
เด็กหญิงศศิประภา

ฟาเฟองวิทยากุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๓๘
เด็กหญิงจิดาภา ตอสูงเนิน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา อินทรสกุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๐ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายสิทธิ เสียงเหมาะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายปวริศ ศักดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๔๒
เด็กชายปวรุตม์ ศักดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๔๓
เด็กชายชลนที นาคทัง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงณราวรรณ บุษดาจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญจีน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงจิรัชญา สุขเสริม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงขวัญชนัฐ ลีไพบูลย์

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๔๘
เด็กหญิงนรินธรา คงศิริ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงจิรัชญา ลากุล

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงสโรชา วังกุ่ม

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงกชกร สาหร่ายสำโรง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงมนัสวีร์ อาจคงหาญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๕๓
เด็กหญิงสรันพร เจ๊ะสมัน

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๕๔
เด็กชายณัฐกานต์ อยู่เจริญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๕๕
เด็กหญิงรุ่งนภา จันทร์อินทรีย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายธนโชติ บุญรอด

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๕๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

นิลยาน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๕๘
เด็กชายอาทิตย์ จิตนิยม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๕๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เหลืองอ่อน

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

สีหมอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงสริตา เรืองวิทย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๖๒
เด็กชายอดิศร ทองคงหาญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงแก้วตา เทพอาสา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงดวงกมล ดำขำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงเบ็ญจรรณ์ รัตนาวิโรจน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๖๖
เด็กชายณัฐนนท์ ภมรพล

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ตันชิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๖๘
เด็กชายณัฐพนธ์ ถินโพธิวงษ์

่ ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายสัจจพร คูหา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายพลศกร ศรีบุตรดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงวรนุช หนูอ้น

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงกาญจนา แดงระหงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงวรรณพร ชูกลินหอม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงธิญาดา สีนวล

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๑ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๕๗๕
เด็กชายพัสนัย ธันวาภักดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายสิทธิเจตน์ ใจเอือย

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๗๗
เด็กชายปติกร เทพอาสา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายกานดิศ รุ่งเรือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายสายชล บุตรอ่วม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายดำรงรัตน์ สระท้องล้วน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงภาวิณี สร้อยบุญศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๘๒
เด็กหญิงพิยดา ทองจับ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๘๓
เด็กหญิงกรองทอง เทพอาสา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงนริศรา ทองคงหาญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงชฎาพร โพธิศรีทอง

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๘๖
เด็กชายธนากร ปนแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วีระสุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงพรชนก วีระสุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายพงษ์ฐกร หกประเสริฐ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงวิญาดา ธรรมมา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๙๑
เด็กชายณัฐนันท์ ใจดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายปราโมทบ์ หงษ์โต

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๙๓
เด็กหญิงขวัญฤทัย ศรทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงดนุลดา เกิดโภคา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๙๕
เด็กชายภัทรกร แสงจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงพัชรา หม้อทิพย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงชนิสรา เตมีย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงเมธิณี สุขศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๕๙๙ เด็กหญิงชมพูพรรณทิพย์

พันธุ์พงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงนิตยา เศวตมาตย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ แปนเขียว

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายจิรวัฒน์ กาญจนวณิก

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ ล้อมวงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงจิตอาภา อยู่ยง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายฐิระวัฒน์ วงษ์กฎ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายสราวุธ ชมภู่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ หกประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายธนโชติ เกิดบุญมี

๐๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ ใจซือตรง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๒ / ๑๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายพัชรพล แอตัน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๑๑
เด็กชายชนชน แช่มช้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๑๒
เด็กชายทวิชัย ลาซ่า

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงศิริวรรณ อุ่นเรือน

๑๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๑๔
เด็กชายชนก จงเทพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๑๕
นางณัฐตาภรณ์ ปอมศรี

๑๑/๐๗/๒๕๒๕
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๑๖
เด็กหญิงณัฎฐณิกา เทียงธรรม

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๑๗
เด็กชายธีรภัทร พันธ์สุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๑๘
เด็กหญิงปยาภรณ์ ทองนุ่ม

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๑๙
เด็กหญิงภิญญา มันกำเนิด

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ จรเข้

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงแพรวพลอย สมใจ

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๒๒
เด็กชายโภคิน วังนาค

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๖๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงพีรดา สืบพลาย

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงอำไพ หนูอ้น

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บรรเทาทุกข์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๒๖
เด็กหญิงนิสรา รูปสม

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๒๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ สินทบ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๒๘
นางสาวพจนา กาญจนบุรางกูร

๑๒/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๒๙
นางสาวพรณภัสส์ ปโย

๒๑/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๓๐
นางสาววรัญญา เมตตาพล

๐๖/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๓๑
นางสาวศรัญญา ทากี

้

๐๘/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๓๒
นางสาวอรทัย รัตนฤทธิยาภรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๓๓
นางสาวสิริธร พนาอุดม

๐๖/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๓๔ เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์
ปองกัน

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๓๕
เด็กหญิงธนิตา สัมพะสุธา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงผัสภรณ์ เคหัง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๓๗
เด็กหญิงพิชญา สืบเรือง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๓๘
เด็กชายรัฐภาค ใคร่ครวญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๓๙
เด็กหญิงพิสินี ปลาพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงสุมินตรา แทนเพชร

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๔๑
เด็กชายสุรพัศ ใสยัง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๔๒
เด็กหญิงพิมพิชชา หลักเพ็ชร

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๔๓
เด็กหญิงนรินทร์ สระทองหมาย

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๔๔
เด็กหญิงชนิสร ธีรดำรงค์ชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๓ / ๑๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๖๔๕
เด็กหญิงกรวรรณ ใจบุญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายไกรวิชญ์ หอมทวนลม

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๔๗
เด็กหญิงเนตรชนก เชืองาม

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๔๘
เด็กหญิงกาญจนิกา หลักเพชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๔๙
เด็กชายสุชาติ นิมนวล

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงกัลยาณี ปนแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๕๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ใจช่วง

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๕๒
เด็กชายรัชชานนท์ อยู่เอียม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๕๓
เด็กชายธนกร ดอนสระ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๕๔
เด็กชายณัฐนันท์ ใคร่ครวญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๕๕
เด็กชายสรายุทธ พุ่มโยนก

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงปณฑิตา สาระชาติ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงชลนิภา ฤกษ์ดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๕๘
เด็กชายธีรวิรุฒ ภูมิมาลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงนารีนาท ศรีชาวนา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๖๐
เด็กชายกิติ สืบแย้ม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๖๑
เด็กชายธราดล นงลักษณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงธนัชพร จงมุม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงสุรวดี บุญลือ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๖๔
เด็กหญิงขนิษฐา มังกร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงสุทินา พยาบาล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงบัณฑิตา คนผิวเกลียง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงมณีกาญจน์ วังกุ่ม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๖๘
เด็กชายศราวุธ พยาบาล

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๖๙
เด็กชายกรวีร์ ฤกษ์เปยม

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายอรรถพล ทวีศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายธรรณธรณ์ วังกุ่ม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๗๒
เด็กหญิงพรธนวรรณ โคกคำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๗๓
เด็กชายกิตติกร ฤกษ์เปยม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๗๔
เด็กหญิงชลธิชา ห้วยหงษ์ทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๗๕
เด็กหญิงวิรากร ด้วงปลี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๗๖
เด็กหญิงธิญาดา ไข่แดง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงธนภรณ์ ชำนาญเรือ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงอรวรรณ ไข่แดง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงกนกพร สมานทรัพย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๔ / ๑๕๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงกนกพร สุวรรณมุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๘๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสริมสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงณัฐมน เจริญเส็ง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๘๓
เด็กชายสิทธิพล เชือรุ่ง

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงอาทิตยา เกตุประทุม

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๘๕
เด็กชายมณฑล ปุริสพันธ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายธีรเจต วงษ์ภักดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๘๗
เด็กหญิงกฤติกา ทวีศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๘๘
เด็กหญิงปยวรรณ ภาคภูมิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๘๙
เด็กหญิงสิดาพร ทรงเจริญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ภักดีกุล

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๙๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อรุณสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๙๒
เด็กชายชาคริต นงรักษณ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๙๓
เด็กชายวชิรพล พวงแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายธนาทัศ จงศุภวิศาลกิจ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงสิรัญญา เชือทอง

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงนริสรา จงศุภวิศาลกิจ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงพัชราภา คำปาน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงณัฐชยา บัวอุไร

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ สุขธูป

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายจักรภัทร แสงทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายยุทธการ ใคร่ครวญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายชินกร กุลที

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายณฐพล ปองกัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายปยพนธ์ ปองกัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายภูรินทร์ สืบด้วง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายสุรนาท พันนาค

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงสุนทรี แก้วกาญจน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงชรินรัตน์ สุขธูป

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงอนัญญา ห้วยกระเจา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงสุภัสสร สืบด้วง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๑๑
เด็กชายสุรีย์ชล สายสุด

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงนิชา สืบดา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๑๓
เด็กชายพลวัต บุ้งกี

๋

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงฐานิกา ปองกัน

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๕ / ๑๕๒

้
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กจ ๒๖๖๐/๔๗๑๕
เด็กหญิงวรรณิกา หอมทวนลม

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๑๖
เด็กหญิงฉัตรลดา ฟองดา

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายธนชัย สืบเรือง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๑๘
เด็กชายทินภัทร ใจชืน

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายเสฎฐวุฒิ จันทร์หอม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายอภิเดช งิวเซอร์

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๒๑
เด็กชายเอกสิทธิ

์

สืบดา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๒๒
เด็กหญิงณัฐรัตน์ ใคร่ครวญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงพรชนก คำปาน

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงฐิติพร นกดำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงวริศรา พยัคฆวงศ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๒๖
เด็กหญิงวรรณิสา เชือทอง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๒๗
เด็กหญิงวัลย์วิสา โพธิทอง

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๒๘
เด็กหญิงกฤติมา ชาวเพชร

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๒๙
เด็กหญิงณภัสประภา ปองกัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายสุรเชด สืบเรือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๓๑
เด็กชายสันติ สืบทรง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายมนัญชัย เปรมปรีดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายชินภัทร รัตนหนุ่มน้อย

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๓๔
เด็กชายจิรเมธ จันทร์หอม

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๓๕
เด็กหญิงนัชชา เชือรอด

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงณัฐพร บุตรพุ่ม

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงสุพาวรรณ เทียงธรรม

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงจีรนันท์ ใคร่ครวญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายธนภัทร สืบศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงปริณดา พ่วงงาม

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงสุกฤตา ใคร่ครวญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงสุธาทิพย์ พุ่มนาค

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๗๔๓
เด็กชายสมหมาย พงษ์บรรดิษฐ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงกันติยา มีทา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงสุวรรณา ศรีสมวงค์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๗๔๖
เด็กชายชินมิตษ ชาตะพรหม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๗๔๗
เด็กหญิงนิชกานต์ รอดเพชร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๗๔๘
เด็กหญิงศศิการ์ ชืนตา

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๖๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายอนาวิล

รักษ์กาญจนวัฒน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๖ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๗๕๐
เด็กหญิงปญญดา ขวัญจิตต์ขวัญใจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๕๑
เด็กหญิงศศิภา สอนเครือ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๕๒
เด็กหญิงศรินธร ปองสา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๕๓
เด็กหญิงนภัสสร ไวยิงยุทธ์

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๕๔
เด็กหญิงไข่ -

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๕๕
เด็กหญิงอาลี -

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๕๖
เด็กหญิงดาวดิน -

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๕๗
เด็กหญิงเจซี

่

-
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๕๘
เด็กหญิงณิชาภัทร ออมสิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๕๙
เด็กหญิงพิรัมพา พงษ์ศิริ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงปยพร ทารสาน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๖๑
เด็กหญิงจิตรานุช -

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๖๒
นางสาวธิดารัตน์ -

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๖๓
เด็กหญิงพัชราพร

รักษ์กาญจนวัฒน์
๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๖๔
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ชุ่มชืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๖๕
เด็กหญิงสุกานดา ชะเอม

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๖๖
เด็กชายรุทธกร บือยัง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๖๗
เด็กหญิงอรทัย ฝายดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงโชติกา ใฝจิต

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายณัษฐพงษ์ จันทร์เยียม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงวิไล แซ่เบ้

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๗๑
นายเจษฎา เอียมสำอาง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๗๒
เด็กชายกิตติธเนศ

์

พงษ์ประพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๗๓
นางสาวภูศนิษา กุศลมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๗๔
เด็กชายศุภพินิต จ้อยร่อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงนัทนันท์ โพธิศิริ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงอุมาพร นกยูงทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๗๗
เด็กหญิงนิรชร อัมพบุตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงนิรชา อัมพบุตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงสุมินตรา ไข่ม่วง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงชนะการณ์ ก๋งพิว

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงวาสนา ปลืมจิตร

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงบุญรัตน์ ใหญ่ท้วม

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๘๓
เด็กหญิงสุภัสสร เหมเปา

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๘๔
เด็กชายอดิเทพ เรือนใจหมัน

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๗ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๗๘๕
เด็กชายสุกัลย์ ลีพร้อม

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๘๖
เด็กชายสาธิต เซียงเจ้ว

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงชลธิชา คำสาย

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายพชรพล ศรีรัตนพร

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๘๙
นายพลวัฒน์ โพนชัด

๑๔/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๙๐
นายณรงค์ศักดิ

์

พรมเสนา

๑๒/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๙๑
นางสาวดวงดาว บัวบุญ

๐๕/๐๓/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๙๒
นางสาวรศรินทร์ ทิมแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๙๓
นางสาวสมจิต คำเพ็ง

๒๕/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๙๔
นางสาวสุนันทา ชะนะมี

๑๙/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๙๕
นางสาวอำไพ ทองสอน

๑๔/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๙๖
นายจะเอ -

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๙๗
เด็กหญิงจิน -

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๙๘
เด็กชายชาย -

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๗๙๙
เด็กหญิงดาว -

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายทรายทอง -

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงนวย -

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายนัย -

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายบริวัตร -

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายบี -

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงบุษยมาศ อุดมยุทธ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายพร้าว -

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายภานุพงษ์ -

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงภีระพัด -

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๐๙
นางสาวมนันยา -

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงมาชู -

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๑๑
เด็กหญิงศศิกาน -

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๑๒
เด็กชายศุกร์ -

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๑๓
เด็กชายสุชาติ วิเศษศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๑๔
เด็กหญิงหญิง -

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๑๕
นายเบริด -

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๑๖
เด็กหญิงเล็ก -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายเอก -

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๑๘
เด็กหญิงโนโน -

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๑๙
เด็กหญิงโม -

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๘ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงเกตุ กันติชากุล

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๖๖๐/๔๘๒๑
เด็กหญิงสิริกร ศรีสว่าง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๒๒
เด็กหญิงบุษกร แซ่ตัน

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๒๓
เด็กหญิงชนนิพา มะโนธรรม

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงธนัชชา ดาปาน

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๒๕
เด็กหญิงเกวลิน อู่สุวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๒๖
นางสาวมุกดา วัฒนันท์

๐๕/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๒๗
เด็กหญิงษาวิกา คุรุเศรณี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายธันวา แผนกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๒๙
เด็กชายวรโชติ เหมือนศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๓๐
เด็กชายวรวุฒิ เนียมทรัพย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๓๑
เด็กชายอาทิตย์ ชำนาญปา

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๓๒
เด็กชายชยานันต์ วิจันดา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๓๓
เด็กชายปฏิภาณ จันทะเสน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๓๔
เด็กชายธงชัย คเชนธร

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๓๕
เด็กชายกมลศักดิ

์

แก้วบัวดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๓๖
เด็กชายณัชภัค อาจมูลลา

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ บัวสวัสดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายชินวัฒน์ โพธิเงิน

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๓๙
เด็กชายรัชพล จานแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๔๐
นางสาวยลดา สืบเกลียง

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๔๑
เด็กหญิงสิริลักษณ์ พลอยงาม

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองมนต์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๔๓
เด็กชายพรชัย เห็นประเสริฐ

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๔๔
เด็กชายศุภราช เข็มทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๔๕
เด็กหญิงปลายฟา มิตรใจดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๔๖
เด็กหญิงธัญรดา แซ่ตัน

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๔๗
เด็กหญิงธัญรดี แซ่ตัน

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๔๘
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พุดชะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๔๙
เด็กชายเดชกุล วงรามาญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๕๐
เด็กหญิงเขมิกา เพชรปญญา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๕๑
เด็กหญิงชนิกานต์ สุขอุดมกอบกุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๕๒
เด็กหญิงปวีณา ชายทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๕๓
เด็กชายภานุวัตร ฉัตรพุ่มไสว

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๕๔
เด็กหญิงนัยนา เดชมงคลศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๙ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๘๕๕
เด็กหญิงภาพิมล ฉัตรพุ่มไสว

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๕๖
เด็กหญิงกันยามาศ เกลือวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายสหรัตน์ ทรัพย์แสง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๕๘
เด็กชายชาคร สีลิพิน

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๕๙
เด็กหญิงกฤษณา หม่อง

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงณัฐิดา ธนอุดมศิลป

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๖๑
เด็กหญิงธารี ขันตินิติกุล

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๖๒
เด็กหญิงนงลักษณ์ คุณาธารพิศุทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๖๓
เด็กหญิงบุษรา -

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงไพลิน ศรีกฤษณพล

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงวรรณลดา หงษ์รัตนศักดา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงวีรดา อามอ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงแววหวาน แหยมเชือ

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๖๘
เด็กชายธานินทร์ วรรณศิริ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงวรรษมน มณีกิตติสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงปยะธิดา ชนะศึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๗๑
เด็กหญิงเบญญาภา ศุทธอุดม

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๗๒
นางสาวรุจิรา เก่งไพรวัลย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๗๓
เด็กหญิงวิภาดา เรือนเจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๗๔
เด็กหญิงสุนิสา เรืองจิตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๗๕
เด็กหญิงอริสรา สุวรรณมณี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๗๖
เด็กหญิงกฤษณา -

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๗๗
นายจันทร์ดา ยอดมณีบรรพต

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๗๘
นางสาวปรียา -

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๗๙
นายธนดล มีเย็น

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๘๐
นายศุภกร กันตเกรียงวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๘๑
นางสาวณัจยา ทองขาว

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๘๒
นางสาวเดือน ขันตินิติกุล

๑๔/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๘๓
นางสาวฟาใส -

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๘๔
นางสาวอังคณา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๘๕
นางสาวมะหล่น -

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๘๖
นายวรพต -

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๘๗
นางสาวชุติมา คนบุญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๘๘
นางสาววัน -

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๘๙
นางสาวสุนิตา ขาวโต

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๐ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๘๙๐
นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๙๑
นายบูรณ์ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๙๒
นางสาวทิตติยา เหมือนละม้าย

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๙๓
นางสาวทิพวรรณ พรหมมา

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๙๔
นางสาวพรรณธิพา พันธุ์ไม้สี

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๙๕
นางสาวพิมพ์ชนก นาเครือ

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๙๖
นางสาวมิวมิว -

๐๘/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๙๗
นางสาวรินรดา หงษ์รุ่งเรืองชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๙๘
นางสาวศรีนวล -

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๘๙๙
นางสาวสิริภัทร สังขคีรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๐๐
นางสาวอรอนงค์ เสตะพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๐๑
นายทนงศักดิ

์

ยิงมี

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๐๒
นางสาวเปล -

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๐๓
นางสาวแหวว -

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๐๔
นางสาวนิล -

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๐๕
นางสาวพิชญานิน กัลวงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๐๖
นางสาวรัตนา -

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๐๗
นางสาวสุดา -

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๐๘
นางสาวเพชรดา ไทรสังขเชวงสิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๐๙
นางสาวมือกะโป -

๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๑๐
นางสาวรุ่งอรุณ หงสา

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๑๑
นางสาววรรณา กมลศุภพิไลย

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๑๒
นายไชโย -

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๑๓
นางสาวรดา จรูญรัตนมุก

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๑๔
นางสาวดี

้

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๑๕
นางสาวนันทวัน สังขวงศ์สิริ

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๑๖
นางสาวดวงพร ดนตรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๑๗
นางสาวปยณัฐ ทองกันยา

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๑๘
นางสาวเนตรนภา ธรรมอยู่

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๑๙
นางสาวกาญจนา สงวนพันธุ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายกิตติพงศ์ กิจสมัคร

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๖๖๐/๔๙๒๑
เด็กหญิงจิติพร บุญวงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๖๖๐/๔๙๒๒
เด็กชายสิโรดม หงษ์ทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๒๓
เด็กหญิงเบญญาภา แซ่เล้า

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๒๔
เด็กหญิงธนพร กองม่วง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๑ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๙๒๕
เด็กหญิงนฤมล โคตรวิเชียร

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๒๖
เด็กหญิงอริสา คุ้มหนองแดง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๒๗
เด็กชายกิตติพร ไกรทองสุข

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๒๘
เด็กหญิงแก้วตา นามประเสริฐ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๒๙
เด็กหญิงพรพิมล ช้างกุล

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงสุนีรัตน์ อุตขุจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงสุพิชฌา สีฉำพันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงสุมิตรา ชะเทียนรัมย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๓๓
เด็กหญิงเอือมพร

้

จันทรังษี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ คุณากรดุษิต

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๓๕
เด็กหญิงกนกวรรณ กันภัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๓๖
เด็กหญิงจันทกานต์ คล้ายคลัง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๓๗
เด็กหญิงขนิษฐา เกษมโสด

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๓๘
เด็กหญิงสุธาวัลย์ คล้ายคลัง

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๓๙
เด็กหญิงสุพรรษา รามบุตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงนภัสสร หมีกระโทก

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๔๑
เด็กหญิงแพรวมณี สิงหา

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๔๒
เด็กหญิงอริสา มีแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๔๓
เด็กหญิงสินี สีฉำพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๔๔
เด็กหญิงศศิธร อุตขุจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๔๕
เด็กหญิงเชอร์รี

่

อุปถัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๔๖
เด็กชายวิน -

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๔๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสนพรหม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงลูกเกตุ โกษา

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงนลินรัตน์ จันตะขบ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงกวีรัตน์ มากเวียง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงณัชชา ดอกระกำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๕๒
เด็กหญิงนฤมล โปร่งจิตต์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๕๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ มากะเรือน

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๕๔
เด็กชายกมลเทพ ทองนรินทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ล้อมวงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๕๖
เด็กชายพงษ์ไพบูลย์ รอดมาดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๕๗
เด็กชายภูวริน อินสะเกต

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงทิฆัมพร อินสว่าง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๕๙
เด็กชายกิตติโรจน์ สุวรรณพรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๒ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๙๖๐
เด็กชายสหภพ ดอกระกำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๖๑
เด็กหญิงกุลจิรา สามสาย

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงปทุมพร ศิลปพงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงเปมิกา ทองคำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๖๔
เด็กหญิงพีรนุช เทพวงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๖๕
เด็กหญิงชืนนภา

่

แผนสมบูรณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๖๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

เทศทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๖๗
เด็กชายทัศชาย คำกระสบ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๖๘
เด็กชายวงศธร สุขเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๖๙
เด็กชายพลวัต บุญเอียม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายภาณุพงษ์ รสหอม

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๗๑
เด็กชายสุภวัทน์ โชระเวก

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายอัจฉริยะ ไชยคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๗๓
เด็กหญิงลักษณารีย์ อู่ทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๗๔
เด็กชายอัครพนธ์ ศิลปพงษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๗๕
เด็กชายติณณภพ อ่อนกล่อม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๗๖
เด็กหญิงเปมิกา มันสัตย์

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงอนัญญา จ่าช้าง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงอมลณัฐ สืบบุก

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๗๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ กลินดอกแก้ว

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงเบญญาภา การวรรดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๘๑
เด็กหญิงมาลินี สมมาสมดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๘๒
เด็กหญิงสนธยา หมืนหาญ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๘๓
เด็กหญิงอัญทิชา จันนาลาว

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ กาวีรัตน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๘๕
เด็กหญิงสุชาดา ผิวแดง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงไทรทอง ยังอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๘๗
เด็กหญิงสุมิตรา พละศักดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๘๘
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ แช่มช้อย

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๘๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีโชติ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงศุภรดา เจียไพบูลย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๙๑
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ผิวชะอุ่ม

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๙๒
เด็กหญิงสริดา กล่อมดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๙๓
เด็กหญิงสุชาดา สงวนทรัพย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๙๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ จงรักษาวงศ์กุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๓ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๔๙๙๕
เด็กหญิงดวงหทัย สุขสว่าง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๙๖
เด็กหญิงนิสารัตน์ มณีแสง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๙๗
เด็กชายวงศกร เสมูล

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงอัญชลี กุมารสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๔๙๙๙
เด็กหญิงสุภัสสรา หงษ์เวียงจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงนิตยา ปานโพธิทอง

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงวิศัลยา ฉิมเพ็ชร

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงสุชัญญา แสงพราย

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๐๓
เด็กชายจิณณทัต แม้นจิต

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๐๔
นายพายุพัด สุขเกษม

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงสิริวิมล รักษี

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๐๖
นางสาวชุติกาญจน์ แก้วเรือง

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๐๗
นางสาวพฤกษา รูมะปาน

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๐๘
นางสาวปยภัสร์ ผิวนวล

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๐๙
นางสาวปยะธิดา ทองสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๑๐
นางสาวพิมลพรรณ สิงห์พันธ์ม่วง

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๑๑
นายสิทธิโชค นิมอนงค์

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๑๒
นางสาวสุดารัตน์ แก้วศรีงาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๑๓
นายขาญณรงค์ ผิวอ่อนดี

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายธนพล สินนาคา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๑๕
นายณัฐพล ยอดเกตุ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงปราถนา แก้วเณร

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๑๗
นายโกสินทร์ พุ่มพันธ์วงศ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๑๘
นายธีระศักดิ

์

พิลึกเรือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๑๙
นายรังสรรค์ ทองพันธุ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๒๐
นายอภิชัย หงษ์เวียงจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๒๑
นายชินวัตร วรสูตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายภาสกร โพธิพรหม

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๒๓
นางสาวกนิษฐา คำประดับ

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๒๔
นางสาวชนนิกานต์ วิมาลา

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๒๕
นายธวัชชัย รุ่งสว่าง

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๒๖
นายอานนทการ ชาวท่าไชย

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๒๗
นางสาวรัศมี คงศิริ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๒๘
นายศรายุธ ท้าวลา

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๒๙
นายธิปไตย หงษ์เวียงจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๔ / ๑๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๕๐๓๐
นางสาวธณัชพร มีศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๓๑
นายธีรวัฒน์ ภูษาทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๓๒
นางสาวจันทนิภา ภุมมา

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๓๓
นางสาวเกษจรัส เกิดเอียม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๓๔
นายวรวิทย์ เทศหนองขุย

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๓๕
นางสาวชลธิชา เฟองนคร

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๓๖
นางสาวณัฐธิดา เยียมวงษ์

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๓๗
นางสาวนภา ชาติทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๓๘
นายพรเทพ โพธิพงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๓๙
นายธนภัทร ศรีสุวรรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๔๐
นายสุเมธ กำพันธ์ดี

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๔๑
นางสาวกรรณิการ์ เปยปาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๔๒
นางสาวชฎาพร ศรีบุญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๔๓
นางสาวนำฝน หงษ์เวียงจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๔๔
นางสาวประกายรุ้ง หงษ์ทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๔๕
นายอนุชิต ฉิมพันธ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๔๖
นายสุทัศน์ วงษ์คำมี

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๔๗
นายทยากร นาคทองอินทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายสุวัฒน์ โกสินทร

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายปภินวิทย์ จำปาทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๕๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ สืบด้วง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายพิชญะ สุวรรณพร

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงณัฐฐาเนตร เกิดปรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายสรรชัย โสปญหาริ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายวงศกร จีนกระจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายธนกร นพวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายธงชัย วงษ์สุวรรณ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงดวงกมล คงใจดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงทิติยาณี ผู้บำเพ็ญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ พุ่มพึง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงนลินนิภา ฉิมเพชร

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๖๑
เด็กหญิงศศิธร โพธิศรีจันทร์

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๖๒ เด็กหญิงประกายทิพย์
สาลีผล

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ สระศรีสม

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงปรารถนา วงษ์เกิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๕ / ๑๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงราชาวดี เรียนจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เนียมแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายธนากร ศรีระ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๖๘
เด็กชายอดิศร พวงทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงสุพิชญา บุญลือ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายณัฐชัย หิรัญอ่อน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงแคทรียา กาฬภักดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงณัฐนิช นาคเสน

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายนภจร มอญเพ็ชร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายนภัทร ขำดวง

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายณัฐพงศ์ นพวงค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขำวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายปฐมพงศ์ เชือสายสิทธิ

้ ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงวิมลสิริ พลอยสุขใส

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงสุราณี จำปาเงิน

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายธีรวัฒน์ เผ่าพันแปลก

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ เพ็งพันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายปธาน วงษ์สุวรรณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายพิริยะ วงศ์สุวรรณ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายชาญวิทย์ แสงสุวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงพิชยา บุปผา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงนรีรัตน์ ดีประเสริฐ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงสิริภรณ์ สวัสดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๘๘ เด็กหญิงมนทิราวรรณ
ธัญญเจริญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงจิรพร ชินวงศ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงรุจิรัตน์ สวนดอกไม้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายภูทิช สบายแท้

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงกานติมา อำขำพงษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายบัญชา แจ่มกระจ่าง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงธนพร งามสอาด

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองคำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงสุธิดา ใจกล้า

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงสุกาญดา วงษ์สุวรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เผือกผ่อง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๐๙๙
เด็กชายฉัตรมงคล เขตแสงทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๖ / ๑๕๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายชนะสิทธิ

์

เฮงสกุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายธีรภัทร วงษ์สุวรรณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายพงศธร สูงปานเขา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายมงคล โพธิไพจิตร

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายระพีภัทร คำยา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๐๖ เด็กหญิงกาญจนลักษ์ จีนสุกแสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ มาสมจิตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงต้นข้าว ดอกลำพู

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงสุปราณี สุทนต์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงมลทิชา อำเขียน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๑๑
เด็กหญิงณัฐลิตา ศรีอำดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๑๒
เด็กชายชาญณรงค์ วงศ์สุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๑๓
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีวิเชียร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๑๔
เด็กชายอดิศร ศรีบุญเพ็ง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๑๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมพขันธ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๑๖
เด็กหญิงนันท์นภัส โอสถเจริญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๑๗
เด็กชายสุรชัย สุทนต์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๑๘
เด็กชายศรัณยู จ่ายเพ็ง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๑๙
เด็กชายประวิช โพธิกลิน

์ ่

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงชมพูนุช พลายละหาร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงสุวรรณรัก ไฝเพชร

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๒๒
เด็กชายชินวัตร เคลือบสุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๒๓
เด็กชายดำรงค์ฤทธิ

์

พึงมี

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๒๔
เด็กชายพรหมทอง แตงพรม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๒๕
เด็กชายอรรถพร นาไทย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๒๖
เด็กหญิงเกตน์นิภา สุระ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๒๗
เด็กหญิงจวงจันทร์ ทองผาชัยศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๒๘
เด็กหญิงญัฐริกา เปรมจิตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๒๙
เด็กหญิงนลินนิภา โพธิสิงห์

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงพรรษา เอียมตะนุช

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๓๑
เด็กชายเมธา วงศ์สิริบวร

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๓๒
เด็กชายกิตติ รัตนะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๓๓
เด็กชายมนัส ชำนิเขตรกิจ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๓๔
เด็กชายศรายุทธ์ มาสุข

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๗ / ๑๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๕๑๓๕
เด็กหญิงชลมาศ พ่วงพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๓๖
เด็กหญิงทัตติยา จันทร์หอม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงวศินี กระบวนรัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๓๘
เด็กหญิงอรนิษา สัมมานา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๓๙
เด็กชายกฤษฎา แย้มเยือน

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๔๐
เด็กชายพงศกร คุ้มเจริญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๔๑
เด็กหญิงสุคณธา ภูเจริญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๔๒
เด็กหญิงกาญรัตน์ ดืมกลาง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๔๓
เด็กชายธีรพล ถินวงษ์แดง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๔๔
เด็กชายกรกฏ ศรีทองผาภูมิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สุดแน่น

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๔๖
เด็กหญิงกันธิชา หวังดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๔๗
เด็กหญิงกานต์สินี สุดใจ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๔๘
เด็กหญิงธัญญาพัฒน์ จันทาทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงประดิภา บุญมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงพลอยรัมภา มีล้อม

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๕๑
เด็กหญิงวิรดา โชคถินประเสริฐ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๕๒
เด็กหญิงศันสนีย์ เอียมคงบุญมี

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงสุจิตรา มูลละเมาะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๕๔
เด็กหญิงเสาวภา พระตลับ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๕๕
เด็กชายเฉลิมพงษ์ ฟกทับ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๕๖
เด็กชายภูริภัทร แสงชมภู

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๕๗
เด็กชายวิศวยศ หงษาวดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๕๘
เด็กชายสมชัย แซ่จัง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๕๙
เด็กชายสิทธินนท์ เต็มอิม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงเนตรอัปสร ศรีสุพรรณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มานวม

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๖๒
เด็กหญิงจิราพร แสงชมภู

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๖๓
เด็กหญิงธนวรรณ เก่งวิกาล

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๖๔
เด็กหญิงพรธิชา ทิมทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๖๕
เด็กหญิงพลอย บัวน้อย

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๖๖
เด็กหญิงพัณณิตา แซ่ลี

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๖๗
เด็กหญิงพันทิกา สาดคล้า

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๖๘
เด็กหญิงแวววรุวรรณ์ มุมทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๖๙
เด็กหญิงมัฐธิรา หวันวงษ์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๘ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงวรรณวร ทองผานุกุล

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๗๑
เด็กหญิงวิภา ส่งเสริมวงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๗๒
เด็กหญิงศรุตา ทองผาสุทัศน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๗๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุ้มไกร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๗๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ รุ่งเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๗๕
เด็กหญิงสุภนิกา ทองผาสุทัศน์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๗๖
เด็กหญิงอุษา เต็มอิม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๗๗
เด็กชายกิติพงศ์ คงประโยชน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๗๘
เด็กชายจรัสรวี รุ่งเรืองศักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๗๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทองผาสุทัศน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายนนทวัฒน์ นิยมทรัพย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๘๑
เด็กชายศรายุทธ เติมพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๘๒
เด็กชายอภิเชษฐ์ ชืนจิตต์

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๘๓
เด็กหญิงพรไพลิน ผาภูมิสิริ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๘๔
เด็กหญิงวริศรา ทุมเทียง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๘๕
เด็กหญิงสุณิสา สังขพิศุทธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๘๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ คะเณย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๘๗
เด็กชายเจษฎาพร แก้วลี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงณัฐชา กระบวนรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๘๙
นางสาววาสนา บัวระภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๙๐
นางสาวสุพัตรา รักไพรบุญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๙๑
นายสุทธิรักษ์ บุญพา

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๙๒
เด็กหญิงกิริยา สอนแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๙๓
นางสาวดารินันท์ เสือขำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๙๔
เด็กหญิงตรีรัตน์ รุ่งเรือง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๙๕
นางสาวชนันธิดา เกิดแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๙๖
นางสาวปฐมภร เขียวหวาน

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๙๗
นางสาวแวววรรณ สุกทับ

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๙๘
นางสาวสุกานดา ชำนิเขตรกิจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๑๙๙
นายวีระศักดิ

์

ทองผาสิขเรศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๐๐
นางสาวชุติกาญจน์ เชียงคา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๐๑
นางสาวพิมพ์ชนก เพชรสน

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๐๒
นางสาววันวิสา เจียมพรรัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงธนภรณ์ รัตนกาล

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๐๔
นางสาวกัญญา บุญชู

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๙ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๕๒๐๕
นางสาวกัลยา ปลืมจิต

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๐๖
นางสาวสุพรรษา พลแสน

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๐๗
นางสาวสุภัคตา เนียมกุฎ

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๐๘
นายอริยะ จาดคร้าม

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๐๙
นางสาวตรีเนตร ขันคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๑๐
นางสาวปนิดา สุขจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๑๑
นางสาวอนัญพร อินทร์กุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๑๒
เด็กหญิงอภิสมัย เกษตรเกือกูล

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๑๓
นายวัฒน์ เทพศิริ

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๑๔
นางสาวเจนจิรา รูปขาว

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๑๕
นางสาวจิราภา เจริญดวงเฮงกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๑๖
นางสาวนนธิชา ลำดวน

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๑๗
นางสาวศมาภรณ์ ปานแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๑๘
นายธนกร พิณเสนาะ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๑๙
นายปญญา -

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๒๐
นายสราวุธ วงษา

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๒๑
นางสาวกรรณิการ์ เอกจิตต์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๒๒
เด็กหญิงณัฐชยา คุ้มเพือน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๒๓
เด็กหญิงอรัญญา ชืนหุ่น

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๒๔
นางสาววาสนา วังหอม

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๒๕
นางสาวปยฉัตร นาดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๒๖
นางสาวเจนจิรา เทพณรงค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๒๗
นางสาวปลายมาศ รุ่งสว่าง

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๒๘
นางสาวอัจฉริยา ตังคงทน

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๒๙
นายธนาวุฒิ กลางอากาศ

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๓๐
นายพงศ์ภัค ทรัพย์เอียม

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๓๑
เด็กชายธนพล ประทวนศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๓๒
เด็กชายภานุวัฒน์ รักแตง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๓๓
เด็กหญิงจันทมณี ซังยืนยง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๓๔
เด็กหญิงนิสาชล นาคอ้น

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๓๕
เด็กหญิงพีรดา เจิมสุวรรณ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๓๖
เด็กหญิงสุทธดา แล่เพ็ชร

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๓๗
เด็กชายกฤตนัย ภุมรินทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๓๘
เด็กชายกฤษณะ นวกวงศ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๓๙
เด็กชายนนท์ชัย มังมี

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๐ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๕๒๔๐
เด็กหญิงณิชาภัทร เพชรแอ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๔๑
เด็กหญิงนันท์นภัส สาระศาลิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๔๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ วงษ์กรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๔๓
เด็กหญิงปริศา เชือโพล้ง

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๔๔
เด็กชายกิตติภพ โพธิศรีทอง

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๔๕
เด็กชายจิรายุ วารีรัตน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๔๖
เด็กชายพีรวิชญ์ อำแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๔๗
เด็กชายวรเมธ ประชากูล

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๔๘
เด็กหญิงสิริยากร ละอองนวล

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๔๙
เด็กชายธนกร ใจบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๕๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

กมลสังสอน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๕๑
เด็กหญิงปภาวรินท์ ชำนาญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๕๒
เด็กหญิงปยธิดา พรมเพียงช้าง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๕๓
เด็กหญิงมุทิตา อ่อนแหยม

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๕๔
เด็กหญิงทวิพร นันวิชัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๕๕
เด็กหญิงญาณิศา โพธา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๕๖
เด็กหญิงดรุณี อุดมชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๕๗
เด็กหญิงวิรวรรณ ทองนุ่ม

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๕๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา ใคร่ครวญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๕๙
เด็กชายธนวัฒน์ แซ่จง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงชญาภา วิเวก

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๖๑
เด็กหญิงนรินทิพย์ ต้นเนียม

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๖๒
เด็กชายธรรมธัช เจริญลักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๖๓
นายเกริกพล โคกแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๖๔
นางสาวณิชา รัตนปญญา

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๖๕
นางสาวพาณิภัค วงษ์สนิท

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๖๖
นางสาวอินทิรา แก้วมงคล

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๖๗
นายธนรักษ์ แสงจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๖๘
นางสาวปยพร เชือหนองปรง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๖๙
นางสาวกฤษณพล ปองกัน

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๗๐
นายธนพล จำปา

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๗๑
นางสาววิภาดา เหิมใจหาญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๗๒
นางสาวสุกัญญา บุญเทียน

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๗๓
นายชิษนุชา บุญพา

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๗๔
นายณัฐนนท์ ปนกุมภีร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๑ / ๑๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๖๐/๕๒๗๕
นายบัณฑิต ศาระสาลินทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๗๖
นายพัทธดนย์ กิมเหลือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๗๗
นางสาวกนกกาญจน์ ทองดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๗๘
นางสาวบุษราคัม พลกลาง

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๗๙
นางสาวศุภานัน มูลเงิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๘๐
นางสาวจุฑาทิพย์ บุญเมฆ

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๘๑
นางสาวนิภาพร เบ็ญพาด

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๘๒
นายธนวันต์ หอมทวนลม

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๘๓
นางสาวจันทรัตน์ จันทะบุตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๘๔
นางสาวปราถนา ศรีรัตน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๘๕
นายจตุพร เซียงจง

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๘๖
นายสุรทร รุ่งสว่าง

๐๑/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๘๗
เด็กชายเตชพัฒน์ วิลัยกุล

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๘๘
เด็กชายปฏิสาร ออมสิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงประภัสสร ช้างจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๙๐
เด็กชายจิรโชติ หอมทวนลม

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๙๑
เด็กหญิงกนกพรรณ เหิมใจหาญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงกนกวรรณ เชือโพล้ง

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงภัทรวดี ใคร่ครวญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๙๔
เด็กหญิงอัญชิสา ซาสะปุ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงจุฑามาศ นาคทองอินทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๖๐/๕๒๙๖
เด็กชายชัยวัฒน์ หงษ์โต

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
วัดห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงณัชชา ทองสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
วัดห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๕๒๙๘
เด็กชายธนกร ศรีเมือง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
วัดห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๕๒๙๙
เด็กชายธีรภัทร อ้อยทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
วัดห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายมงคล เทพพันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
วัดห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายอริญชัย จันทร์ศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
วัดห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๖๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงอุษา นิลแบน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
วัดห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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