
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดราชบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๔,๓๒๗ คน ขาดสอบ ๗๙๕ คน คงสอบ ๓,๕๓๒ คน สอบได้ ๒,๓๕๗ คน สอบตก ๑,๑๗๕ คน (๖๖.๗๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๐๐๑
นางสาวพรศิวภัสสร์ สมัยสมภพ

๒๐/๐๗/๒๕๐๑
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงศุภิสรา สนุกแสน

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงสุพัตรา วรกิจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงไทรทราย สำเรือง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุขเกษม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๐๖
นางสาวนภาพร ทองก้อน

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายฉัตรชัย จูฑศร

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงบัณฑิต สิทธิวงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงดารุณี อะดา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงฐิติชญา แตงหนู

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงปทมาพร จึงอภิรักษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงจุฑามาศ เปลียนอร่าม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงสวรินทร์ ขาวสอาด

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายนนทวัฒน์ เดชเขตขัน

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงวิยะดา สังข์มีน้อย

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๖๐/๐๐๑๖
นายกนกพล แสงน้อย

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๑๗
นายพิมาย แซ่เล้า

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายสุริยา มาลีวัลย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงวทันยา ร่วมมิตรชาติ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงเมธาสิทธิ

์

บัวแดง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายราเชนทร์ เนตรน้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงลลิตา สารีทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงกรพิน เจริญสุข

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงศรุตยา แชสังข์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงศศิวิมล มะเส็น

๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงเมธาวี บุญเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงเปรมปรา พันอุไร

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงปรานิศรา เผ่าผาง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงณิชากร ระนาดแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ มุขชุ่ม

๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงปาณิตา แก้วคงคา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงศศิธร เส็งสาลี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงธนัชชา นาคอ่อน

๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงสุชาดา รอดผึง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงชนาภา มิตรมาก

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองเฉลิม

๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๓๗
แม่ชีกนก สนธิไชย

๑๗/๐๕/๒๔๘๓

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๓๘
นางสุประวีณี

ธรรมโลกาพิทักษ์
๑๕/๐๖/๒๔๙๘

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๓๙
นางปยนุช สุดประเสริฐ

๑๔/๐๒/๒๕๐๗

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายสุพจน์ นามภักดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วพานิช

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงณิชากร เจิดสกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงพรรณปพร ชุนประวัติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงอนงค์ พวงคาร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงนราภรณ์ ลิมติว

้ ้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงมัลลิกา รัตนไพบูลย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จีนตลับ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ รอบจังหวัด

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงปนนิพัธน์ เทียงธรรม

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงสุชาวดี ทองชมภู

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงอินทิรา จูประเสริฐ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายธนากร ฉายกองบุญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงฐิตารีย์ ทองเสือ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงพิชญา ประจวบวัน

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงมนทกานต์ วงษ์ถาวร

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายกันตพงศ์ อุดมศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงกัลยา เผือกนิล

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

สุวรรณแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงจามิกร สุภกิจโชติมา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผ่องภิรมย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงณัฐณิชา

รุ่งประทีปไพบูลย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๖๒ เด็กหญิงประกายทิพย์
เอียมแดง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงธนัชพร อินทร์ภิรมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงสาวิตรี พระชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ แก้วกอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงจรียา สุวรรณะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ สว่างพืน

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงพัณณิตา แก้วมะลัง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงชนนิกานต์ เทพวัง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงธนพร สีสุโน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงธนัสถา พรชัยภัทรสิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงวรรณวิษา งามปลอด

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงศรัณย์พร หารบุรุษ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงสุชาดา กุลรักษา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงจันทกานต์ อนุชา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงณัฐธิดา รืนเย็น

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ แก้วมุกดา

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงวรัชยา ยะปาน

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงวรัญญา คลำประเสริฐ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงฐิติมา กองทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ประกอบ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงพรพรรณ บุญทวี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงสุธีกานต์ สุวรรณไมตรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายปุริม อาศน์สุวรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โกสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงสุกัญญา โพธิทอง

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายหรรษธร ระบอบ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายกานต์นิธิ แก้วงาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงจีรนันท์ อุดมสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๙๐ เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ศิวะรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทิสาวงค์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงณิชชารีย์ จันทร์ทองอิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงพัชราภา แก้วสาย

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายปฏิพัทธ์ ศรีสมบัติขจร

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายรชานนท์ ไชยคำหาญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงมณัสรา สีหิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงจิตติกา กิจนิตย์ชีว์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงนัทธมน หลวงนรงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงชนัญญา เฟองธนเศรษฐ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงวีรดา คำทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงชนกนันท์ ไข่มุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงชนาภา ลิมปโชติกุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ นิมระหงษ์

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายปุณณรัตน์ คำวอน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายพิสิษฐ์ แก้วปลา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงขวัญอนงค์ จันทร์เต็ม

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงชลธิชา วัชระกุลโสธร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงดุษณี ถ้วยทองคำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงธารารัตน์ รัตนพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงอรวรรณยา จันทร์มงคลชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงนันทฉัตร ถินทอง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงปณิตา ปนแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงปรมา แก้ววิมล

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงปุญญิศา มากหลาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงสุปาณี พุทธิจุณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงสุเมย์สิรี สุขมาก

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายศุภวิชญ์ วัดแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายสามารถ สระทองปอม

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงอารยา ศรีเสวตร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงกรกมล พวงแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายกันต์กนก ระย้าย้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงกมลา กลางประพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงวิรดา วงศ์สว่าง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงอันธิกา อินกองงาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงชลธิชา มุขโต

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงวรกมล น่วมทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงออมพลอย พงษ์สามา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ กรึงชัง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงนลินา พูสุวรรณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงปณพร อินทรประเสริฐ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายสหรัฐ รักบุษย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงกุลธนา เนตรนรา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๓๓
นางสาวชณิสรา แดงสัน

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๓๔
นางสาวธวัลรัตน์ เกตุแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงปางทิพย์ คงเพ็ชร

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงปานฟา ต้นสมบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงพรนภัส เจริญสิน

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงภัททิยา เดชาฤทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงอิสริยา แสงทับทิม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงแก้วเกล้า เจริญพร

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงจณิตา ธรรมจง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงณัฎฐชา อินทะชาติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงณิชชาญาณ์ ไชยขันธุ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงธันยธรณ์ ทับสาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๔๕
นางสาวปรีดาภรณ์ พานิชเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายคณิน ศรีวิลัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงชนารัญช์ โชคศิริวิไล

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงธัญชนก โพธิแก้ว

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงพรเพ็ญ รักเดช

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ต้องสมบูรณ์ดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงชนกกานต์ คณะประสิทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงสิตานันท์ ทับทรวง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๕๓
นางสาววิไล บุญชา

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงกรองทอง แต่งตามพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงธนพร ทวีศิริเวทย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงนันทัชพร พุฒนาค

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงพิชามญช์ นิสภเรืองยศ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงมนัญชยา ปากยะวงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๕๙
นางสาวนภัสสร เชือสง่า

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงนรินนิภา มีอย่าง

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๖๑ เด็กหญิงพรศิริลักษณ์ พันธ์ผู้
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงรัชนีกร ชูเลิศ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงกันตินันท์ อุ่นเรือน

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงณัฐมน อินจีน

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงธานิยา แก้วคงคา

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สุขเสงียม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๖๗
นางสาวอัญชลีรัตน์ หันบัญญัติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงนรีกานต์ ชุมสันติกุล

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงพิมพ์พจี จิตหาฤกษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๗๐ เด็กหญิงอัญธิญาภรณ์
เทศสุวรรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายทินกร บุญมา

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายพงศธร อาทรสิริรัตน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงชลลดา ตันประเสริฐ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๗๔
นางสาวรังสิมา บุญส่ง

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายณัฐพนธ์ เมาระพงษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงศศิวิมล ชัชวาลย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๗๗
นางสาวญาดา นาน้อม

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงณัฐนิชา สิงห์ชู

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๗๙
นางสาวสุมิตตา กิจชัยจิระวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงนับเดือน ขุนสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงพนิดา กรประดิษฐ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงภัทรวรรณ แสนแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงผกาวรรณ นิติกาญจนา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงชลธิชา บุญมี

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงชลลดา โพธิเจริญ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงรัชนี สุขสว่าง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงรัญชิดา จักรกลัด

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ผิวสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงกรกนก สุนทรพรม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงกานต์นรี อินคล้าย

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายวชิระ ประวะศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายคุณากร มนต์แว่น

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงธัญรัตน์ พ่วงสุข

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายภาณุพงศ์ พวงเงิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงนฤมล จรุงกลิน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงรสกร สร้อยสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ประสงค์นาค
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วันแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงพัชรี คล้ายโพธิทอง

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา ผลจรัญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงสุนันทา ชากลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงโชติกา แจ่มจำรัส

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๐๓
นายพงศกร มีศรีผ่อง

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๐๔
นางสาวเวณิกา ตังทวีวัฒนา

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๐๕
นางสาววิภาวี ศรเดช

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๐๖
นายก้องคพัฒน์ สวามิภักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๐๗
นางสาววงศ์รักษ์ สุฉันทบุตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๐๘
นางสาววนัสนันท์ ม่วงศิริกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๐๙
นางสาวนฤมล สอนปลัง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๑๐
นายธนวัฒน์ วุฒินันติวงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๑๑
นางสาววิภาดา แสงเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๑๒
นางสาวหทัยชนก ชนะสงคราม

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๑๓
นางสาวสุภัสสร เสน่ห์เสาวรส

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๑๔
นายจีรพัฒน์ อุณหะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๑๕
นางสาวนภัสวรรณ วงษ์ถม

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๑๖
นางสาวสิราวรรณ ห้อยแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๑๗
นางสาวสุธินี พลอยชุม

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๑๘
นางสาวณัฎฐนิชา จอมหงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๑๙
นางสาวนวลหง ขำจา

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๒๐
นางสาวพินลดา สุขบุญชูเทพ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๒๑
นางสาวกัญพิชา บัวลา

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๒๒
นางสาวสุพิชญา รุ่งอรุณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๒๓
นายธนวัต รุ่งรส

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๒๔
นายรัตนากร เปยชาติ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๒๕
นางสาวณหทัย คำตา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๒๖
นางสาววนัชพร ธรรมรัตนตันติ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๒๗
นางสาวภัททิยา เกลียงกมล

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๒๘
นางสาวอลิสา แก้วจำปาสี

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๒๙
นางสาวอาทิตา เพิมวงศ์นิติกร

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๓๐
นางสาวภคินี เปลียนศรี

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๓๑
นายพิริยกร ขันโอ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๓๒
นางสาวปาริชาติ สาลีผล

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๓๓
นางสาวปยมาศ จันทรเนตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๓๔
นางสาวสุนิสา ทิพธัญญา

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๒๓๕
นางสาวพิมพิกา มนามัยน้อย

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๓๖
นางสาวภัทราพรรณ นิลบดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๓๗
นางสาวศศินา เฮงสิน

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๓๘
นางสาวสาธิตา ชุนจินดา

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๓๙
นางสาวสุพรรษา ทองคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๔๐
นายนิริวิทย์ สุวรรณไมตรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๔๑
นางสาวสุดารัตน์ แก้วมณี

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๔๒
นายธนาธิป คณธิคามี

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๔๓
นางสาวพรชนก โสภาแปง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๔๔
นางสาวโชติมา เงินแกม

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๔๕
นายศุภขจร ผลอุดม

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๔๖
นางสาวศิริรัตน์ โรงคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๔๗
นางสาวบัณฑิตา ฉวีรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๔๘
นางสาวบุญพิทักษ์ บุญคู่ฉาว

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๔๙
นางสาวนาฏอนงค์ จูประเสริฐ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๕๐
นางสาวพินิตนาฏ สุขสมัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๕๑
นางสาวลัลนลักษณ์ เชิงทวี

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๕๒
นางสาวกมลชนก เจริญสวัสดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๕๓
นางสาวสิริวิมล กลินอำไพ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๕๔
นางสาวกนกวรรณ จันทรชิต

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๕๕
นางสาวลภัส ปยะทัพ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๕๖
นางสาววาสนา คำศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๕๗
นางสาวสุธาภัทร บัวดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๕๘
นางสาวศรุตา พัฒนวิจิตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๕๙
นางสาวปริยากร ภู่ตัน

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๖๐
นางสาวกานต์ธิดา อุยานันท์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๖๑
นางสาวปทมา จิตรรักมัน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๖๒
นางสาวปาณิศา ทศพลญาณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๖๓
นางสาวจินดา เสถียรธีราภาพ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๖๔
นางสาวศศิธร นันยา

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๖๕
นายกลวัชร เบ็ญขันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๖๖
นางสาวปารีณา เรืองเดช

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๖๗
นางสาววลัยสุข ยาพา

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๖๘
นางสาวนันท์นภัส พุฒนาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๖๙
นางสาวจิราภรณ์ ใสจิตต์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๒๗๐
นางสาวชนาพร วีระวนิชกุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๗๑
นางสาวอาทิตยา โรจน์บวรวิทยา

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๗๒
ดร.จีรศักดิ

์

จินพุทธ
๑๐/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๗๓
นายณัฐพนธ์ พุฒนอก

๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายนราสิทธิ

์

ทะแดง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายชัยวัฒน์ สุดยอด

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายมงคล คำปอม

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายทักษกร ปาณวิภาคย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายอธกร คะชาแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายวรพล มณีโชติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายกิตติพัทธ์ แก้วมณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายอภิชาติ ปานลา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายธนบูรณ์ ปญจมาส

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายธนากร พุทธประเสริฐ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายวรโชติ โมรินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายธนโชติ มาวัน

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายนพรุจ จังธนสมบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๘๗
นางสาวสิรินดา อ้นทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๘๘
นางสาวจีรัญญา แดงน้อย

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๘๙
นางสาวรพีย์ เกตุแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๙๐
นางสาวนำทิพย์ บุญยิม

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงวริยากร ทุ่งศรีแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงวรรธนพร หีบรวย

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงลักษมณ นาคนวล

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงอรอนงค์ สดชืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงอรอุมา เกิดศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงปยาพัชร จันทนโสตถิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงมินวนา ศรีมันตะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงเนตรนภา ปนกลาง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงนำฝน คำพวง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงจิราภา โพธิคำ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิมพา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงชลธิชา นาคขำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงศศิชา นุตตริยวุฒิ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงขนิษฐา ไพมณี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงศศิธร บุญหลง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงอินทิรา มาสุ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงวทันยา คำวงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงอังคณา มณีนวน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงอริสษา มีแล้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงนภารัตน์ รัตนสุนทร

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงปยะมาศ รอบจังหวัด

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพิมวงค์

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงพิมพ์พิมล สระสม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ กำลังหาญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายจีรวัฒน์

กาญจนอิมทรัพย์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงสิรินยา กระต่ายทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงวราภรณ์ สีทองสุก

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายกิตติภพ ยิงยวด

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายธรรมรงค์ วงศ์โพธิพระ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายนิรวิทธ์ เลิศเรืองศุภกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงธัญรดา เมืองขำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงธนพร จิวหนองโพธิ

๋ ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายจิรภัทร รูปทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายชินธิป ยิมแย้ม

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ จิตเลิศ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายไพสิฐ ธนาจรัสโรจน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายอธิป รักภักดี

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงประภัสสร โสวภาค

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงวรัญญา มีศรีผ่อง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายภาณุพงษ์ คุณฮวย

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายยุทธพล พุฒเจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงณัฏฐนิช แสงศรีจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายอิสระ จันทรา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงสุธิดา ปรางทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงโกลัญญา หิรัญพงศ์ชัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายจตุรพักตร์ จำรัสรักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงพัชริกุล ลัดดาวัลย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายนที อุณาพรหม

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ เหล็กดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงปุณยวีร์ อาทรสิริรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงชิดชนก เพ็ญสุภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงเปรมฤดี

ไทยประสานทรัพย์ ๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงพิไลวรรณ สุนทมาลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายปยบุตร กิมจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงบงกชพร พลภักดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน รวมญาติ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายพีรพัฒน์ เต้ยหลี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงณัฐณิชา สิริประภาพรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงประภาสิริ กิจยะกานนท์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ฟุมฟู

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๕๑
นายนเรศ คชถิตย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๕๒
นายสมภพ

ปุญญประดิษฐ์พร ๐๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๕๓
นางสาวณฐชา บำรุงใจ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงพุธิตา คงสุคนธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงศิรินดา ชมหมู่

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๕๖
นายก้องภพ งามแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ เจริญภักดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๕๘
นางสาวธนวรรณ โตตาบ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๕๙
นางสาวชนมน อมดวง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายณัฐพัชร์ อบอุ่น

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายวุฒิพงศ์ เกิดพร้อมพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ ปานณรงค์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายภาณุพันธ์ แก้วดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๖๔
นางสาวกฤตยา ปาลลา

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๖๕
นายธนากร เปรมสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๖๖
นายคณิศร อ้อมแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายธนินท์รัฐ

พุฒินาทธนันท์กุล ๑๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๖๘
นายศักดิชาย

์

ขุนเณร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๖๙
นายชญานนท์ คำศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายบูรณาการ บูรณะภักดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๗๑
นางสาวณัฐณิชา โมรัษเฐียร

๐๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๗๒
นายสันสกฤต แฮวอู

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายอนาวิล กัลปะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๗๔
นายพงศ์ภัค แย้มรัศมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๓๗๕
นางสาวสุชาดา เพ็งวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๗๖
นางสาวศิรดา เศรษฐณรงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๗๗
นายลิขิต ฟองนำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๗๘
นายศรัณย์ภัทร จงเจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงขนิษฐา รูปทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายนพกร จินดาภู

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๘๑
นางสาวภัทรวดี คล้ายศิริ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๘๓
นางสาวศิริลักษณ์ สวัสดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๘๔
นางสาวกมลวรรณ คงฉิม

๐๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายธนกร สว่างพืน

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๘๖
นายสหราช จำนงค์บุตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายโชคชัย แซ่เล้า

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๘๘
นางสาวชุติมา สีสมุทร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๘๙
นางสาวณิชกานต์ สุวรรณชาตรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๙๐
นางสาวสุวรรณษา สุธาพจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๙๑
นายธิษฐ์ณภัทร ธิรามนตร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายวรภัทร แสงดิษฐ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายปณณทัต ปรัชญาดำรงพล

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายณัฐพล ศรีพรแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงอภิยดา ผ่องพูนผล

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๙๖
นางสาวปพิชญา ปานทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงสวิตตา สิทธิรักษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๙๘
นางสาวเฉลียว บุญเกิด

๒๕/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายธนกฤต อิศรางกูร

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายอภิวัฒน์ เขียวรอดไพร

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายศุภวัฒน์ วงค์แสนสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงสริตา แสวงหา

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๐๓
นางสาวสุภาภรณ์ ดำสงค์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงวิชุดา บุตรมไหย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงชลธิชา สุขประทีป

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงรัตนา ภาชะนะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงพิยดา ซือสัตย์

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงถิรภาพร เล่งฮ้อ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงอมีนา บัตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒ / ๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงชญานันท์ อุระชืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงปนสุดา พันก๊าส

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงปยวรรณ ชาวใต้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงพัทธนันท์ ธนวดีธนไพศาล

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงอาทิมา พุ่มแตงอ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงอรณิชา บุญทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงอิงครัต กุลเพชร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงไพลิน แก้วพร้อมฤกษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงสุนิสา เต็มทวี

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงชนาภา เอียมสอาด

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงปาริชาติ นาคกลิน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงปริยาภัทร พันธุ์ดา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงกุลจิรา กริบทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงนลินทิพย์ มุกต์ประดับ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ อาจยุทธ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๒๕
นางสาวจรรยา สุดรอด

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๒๖
นางสาวนฤมล จันทร์อิน

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๒๗
นางสาวปรียานันต์ พลเยียม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๒๘
นางสาวปยฉัตร พรวนพรม

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๒๙
นางสาวพัชรินทร์ ปนเกตุ

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๓๐
นางสาวรัตนาภรณ์ นำกลัน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๓๑
นางสาวสุพิชญา ศรีสุวรรณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๓๒
นางสาวกมลชนก เสียงเพราะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๓๓
นางสาวจิราพรรณ คำแพร

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๓๔
นางสาวฐิติมา ทองโพธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๓๕
นางสาวณัฐชา วรครบุรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๓๖
นางสาวธัญญ่า ศิริวงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๓๗
นางสาวปยวรรณ จักรกลัด

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๓๘
นางสาวรังรอง สุภาพ

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๓๙
นางสาวรัณชณา แก้วประดิษฐ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๔๐
นายวุฒิพร แก้วกลัด

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๔๑
นางสาวศิริพร ทองดอนน้อย

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๔๒
นางสาวสิริพรประภา คำภีร์ทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๔๓
นางสาวอนงคณา ทับจีบ

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๔๔
นางสาวจิตรลดา สีลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๔๔๕
นางสาวธมนวรรณ ปจจุสนันท์

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๔๖
นางสาวนันทวรรณ ตะเพียนทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๔๗
นางสาวนันศิกานต์ อัคคะรัสมิโย

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๔๘
นางสาวนิรชา สุขศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๔๙
นางสาวปรีดาภรณ์ สอนดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๕๐
นางสาววาสนา ผลทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๕๑
นางสาวเอมมิกา ฟกแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๕๒
นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์คำอินทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๕๓
นางสาวจรัสพร แปนน้อย

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๕๔
นางสาวจิตรลดา ทองคำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๕๕
นางสาวรสสุคนธ์ แซ่อือ

๊

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๕๖
นางสาววริษฐา ชืนสว่าง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๕๗
นางสาวสกาวการจน์ คล้ายทองคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๕๘
นางสาวอาทิตยา ปุนแย้ม

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๕๙
นางสาวธัญธิวา ผานาค

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๖๐
นายอัชฌา โพกาวิล

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๖๑
นางสาวจินตนา รุ่งถิน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๖๒
นางสาวธนพร โสภา

๑๘/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๖๓
นางสาวบุษกร สมคิด

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๖๔
นางสาวศศิวิมล พวงทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๖๕
นางสาวสุวนันท์ วันทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๖๖
นางสาวกัญญารัตน์ พัดจันทร์หอม

๑๐/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๖๗
นายวิฑูรย์ เมืองอินทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๖๘
นางสาววิยดา ลาดพุ่ม

๐๕/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๖๙
นางสาวสุทธิดา อ่วมศิริ

๑๓/๐๘/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๗๐
นางสาวอรวรรณ ศรีอินทร์กฤษ

๒๘/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงกรกนก หลิมเล็ก

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงพนิตา บำรุงชน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงปารวีร์ สวาทห้อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงศิศิรากร ณ บางช้าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงกมลวรรณ ปงทมวัฒนากูล

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายภูธเรศ สังข์มีน้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงศศิวิมล บุหลัน

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สะนะพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงอาทิตยา มากนาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงดรัลพร หนูนวล

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชาว์วัตร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงปณฑิกา ผลลาภ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงปฏิญญา เรืองโรจนพร

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงกัลยกร เฮงจิตตระกูล

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงยศวดี หุ้นเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงกวินนาถ น่วมด้วง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายจิรัฏฐ์ ศรีสงคราม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงฐิติศิริพรรณ มีพัฒน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงภรณภัส กันณะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงกัลยกร บุญยงค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๙๓
นายจักรพงศ์ คนงาม

๐๒/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๙๔
นายวสันต์ พุ่มบาน

๐๓/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๙๕
นายวรุตม์ ไชยมงคล

๐๔/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๙๖
นายสมชาติ ฉันทนาวรรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๙๗
นายโซทาย คนต่างด้าว

๐๘/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๙๘
นายบุญช่วย ลาภูตะมะ

๑๐/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๔๙๙
นายสมเกียรติ

์

เทียนแย้ม
๑๑/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๐๐
นายวัชรชัย ไหมเพ็ชร

๑๒/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๐๑
นายคมสันต์ ปนป

๑๔/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๐๒
นายไวพจน์ ใบแสง

๑๖/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๐๓
นายศุภศิลป พิมพ์ศิริ

๑๗/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๐๔
นายอนุชา แก่นแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๐๕
นายมณฑล สังข์คีรี

๒๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๐๖
นายอภิชิต อินล้วน

๒๒/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๐๗
นายศุภมร ฉินะสถิน

๒๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๐๘
นายกนกวิทย์ ครุฑดำ

๒๔/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๐๙
นายวิรัตน์ หมอยาดี

๒๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๑๐
นายกฤษฎา ศรพรหม

๒๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๑๑
นายอนุวัฒน์ จีนเจริญ

๐๒/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๑๒
นายอรรถพล ทองสว่าง

๐๓/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๑๓
นายรุ่งทิวา เปยมเพ็ง

๐๔/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๑๔
นายนิรวิทธ์ วรพุทธ

๐๕/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕ / ๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๕๑๕
นายดนุพล ดวงสาย

๐๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๑๖
นายศิวดล จินดากูลย์

๐๗/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๑๗
นายวัชนนท์ วัฒนพรหม

๐๘/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๑๘
นายยุทธการ อินทร์คล้าย

๑๐/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๑๙
นายมี นิลห้อย

๑๒/๐๖/๒๕๐๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๒๐
นายธนากร กำเนิด

๑๓/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๒๑
นายสมบูรณ์ จันทมาลี

๑๔/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๒๒
นายดนัย เกลียงแท้

้

๑๕/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๒๓
นายชนชาย ธงเพ็ง

๑๖/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๒๔
นายภรันยู สารพานิช

๑๗/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๒๕
นายธนาวุฒิ คำมุงคุณ

๑๘/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๒๖
นายธนภณ บริกรมบดีสร

๑๙/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๒๗
นายถาวร ลิมประเสริฐ

้

๒๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๒๘
นายกรพล แสงสุริยา

๒๕/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๒๙
นายสาน ดอนพรมมะ

๒๗/๐๗/๒๕๐๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๓๐
นายมนตรี ศรีทองเอียม

่

๐๕/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๓๑
นายยอดรัก ทองน้อย

๐๗/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๓๒
นายศรัณย์ พราหมณี

๐๘/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๓๓
นายสมพร จันทร์เรือง

๐๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๓๔
นายสายชล ดอนสลัด

๑๐/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๓๕
นายสรวิศ กิตติพงศ์ธนกิจ

๑๓/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๓๖
นายศุภกร สุทธิรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๓๗
นายสุวิชา เพชรนิล

๑๕/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๓๘
นายโกวิทย์ กฤษณะเศรณีย์

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๓๙
นายภักพงศ์ เจริญพร

๑๗/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๔๐
นายณรงค์ เอกฉัตร

๑๘/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๔๑
นายรุ่งเรือง จันทะเมนชัย

๒๐/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๔๒
นายสุรศักดิ

์

คงมัน

่

๒๒/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๔๓
นายศุภชัย สว่างงาม

๒๓/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๔๔
นายสุรศักดิ

์

ทรัพย์สิน
๒๔/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๔๕
นายยรรยง พรมเนตร์

๒๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๔๖
นายวิเชษฐ์ บุญโต

๒๖/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๔๗
นายปรีชา แจ่มแจ้ง

๒๗/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๔๘
นายไพฑูรย์ แก้วเขียว

๐๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๔๙
นางโกสุม เภารัศมี

๐๖/๐๕/๒๔๙๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๕๕๐
นางวาสนา จำปานิล

๐๗/๑๐/๒๕๐๒
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๕๑
นางสุภัตรา แน่วแน่

๐๙/๐๕/๒๕๐๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๕๒
นางมะลิ พุ่มไสว

๑๐/๑๐/๒๕๐๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๕๓
นางสมจิตร โกฏิละออง

๑๑/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๕๔
นางสาวบุญเรือน มะลิชัง

๑๒/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๕๕
นางสาวยุวดี อึมอาภรณ์

้

๑๓/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๕๖
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์หอม

๑๔/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๕๗
นางสาวทัศนีย์ กิตติชัยวงศ์

๑๕/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๕๘
นางสาวสุดใจ มีนาพระ

๑๗/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๕๙
นางสาวดวงใจ เครือกันทา

๑๘/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๖๐
นางสาววาริน คงนิยม

๑๙/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๖๑
นางสาวมาลี ซอคลองตัน

๒๐/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๖๒
นางสาววรรณชนก วงษ์บุญตรี

๒๑/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๖๓
นางสาวศุภลักษณ์ เทพจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๖๔
นางสาวดาว มนูวิจารณ์

๒๓/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๖๕
นางสาวจริยา โพธิไคล

๒๔/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๖๖
นางสาวสุภาพร สุวรรณมาลี

๒๕/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๖๗
นางสาวนันทิยา สุขยศ

๒๖/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๖๘
นางวิชิราภรณ์ ห่อละเอียด

๒๗/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๖๙
นางสาวปฏิมา ใบเนียม

๐๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๗๐
นางสาวโสภี เสือเฒ่า

๐๓/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๗๑
นางสาวธนัชชา จงประสิทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๗๒
นางสาววิไลวัลย์ ไชยคุณ

๐๖/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๗๓
นางสาวธัญชนก ท่าฉลาด

๐๗/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๗๔
นางสาวดวงเดือน จีนสุกแสง

๐๙/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๗๕
นางสาวณริศรา ชัยงาม

๑๐/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๗๖
นางสาวกาญจนา รอดภัย

๑๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๗๗
นางสาวศิริพร พรมประสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๗๘
นางสาวอรพิน เทียมคำ

๑๓/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๗๙
นางสาวปริฉัตร เสมสุข

๑๔/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๘๐
นางสาวหนึงฤทัย

่

นวมอารีย์
๑๖/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๘๑
นางสาวรัตนตรีวงศ์ ภู่ระหงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๘๒
นางสาวสาวิตรี แก้วหะ

๑๙/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๘๓
นางสาวนิตยา ทรัพย์ประเสริฐ

๒๑/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๘๔
นางสาวจารุวรรณ วงค์สนิท

๒๒/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๕๘๕
นางสาวศิริอร ผุดผ่อง

๒๓/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๘๖
นางสาวสร้อยทอง เชียงกา

๒๔/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๘๗
นางสาวอรญา เดชชะญานันท์

๒๗/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๘๘
นางสาวจณิสสตา ปนแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๘๙
นางสาวจุฬาลักษณ์ พลายละหาร

๐๓/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๙๐
นางสาวณิชา แก้วสะอาด

๐๕/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๙๑
นางสาวธิวารัตน์ แย้มเกษร

๐๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๙๒
นางสาวภัทรพร โพธิเงิน

์

๐๘/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๙๓
นางทัศนีย์ พึงเจริญสกุล

่

๑๑/๐๙/๒๔๙๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๙๔
นางสาววารินทร์ ควรพึง

่

๑๒/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๙๕
นางสาวชิษณุชา เอียมจริง

่

๑๓/๐๙/๒๕๑๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายทนงศักดิ

์

พามี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงปรียาพร ชมติวัง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงจุฑามาศ แดงชาติแท้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงรัตติกาล มูลคำแสน

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงอธิมา คำริน

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงนพวรรณ เสียงเพราะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงอภิสรา เกษรบุบผา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงอรสา เสงียมตน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายกฤษฎา หอมนำคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายศรัณย์ พารา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ ม่วงโมรา

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สินชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงชุติมา หมอนิล

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญเงิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๖๑๐
นางสาวดวง บัวคำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยศศักดิศรี

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงสุนิษา ศิริองอาจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายบดินทร์ พุ่มไสว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงนัดดา เกษรมาลา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงบุษบา งามอักษร

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงศลิษา เสียงเสนาะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๑๗
นายอนุเทพ อ่วมเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ใจชินดี

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๑๙
นางสาวนารีรัตน์ น้อยคง

๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงดาริน ทองคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงณัฐชา นพกุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายบูรพา คล้ายสุริวงค์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๒๓
นางสาวลูกนำ นำนวน

๑๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายยุทธพิชัย ขจีจิตร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายปยวัฒน์ มีที

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายพฤหัส งามอักษร

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงกาญจนพร ทรงสนามทิพย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงณัฐนิชา รอดเรือง

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงธัญมน สุขเสงียม

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงพิรญาณ์ ละออเอียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงเพลินพิศ วงษ์รส

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ สร้อยเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงอรจิรา เสียงเสนาะ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มิงอารีวานิชกุล

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงลักษมี ทิศาวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายชัชวาล ปุจฉาการณ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงพิชญา เพ็ชรจารนัย

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงวิภาวรรณ เจียมสุภา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงมลุลี โตชาติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายธนชาติ จันทร์หอม

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายธราธิป ธรรมลังกา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายจิราธิป สุรินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงฐิติมา เชาว์สมบูรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงประภัสสร เฟองฟู

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงศิลาพร แฉล้มนงนุช

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงอภิชญา ชิงชัยชัยชนะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงชลิตา ศึกสงคราม

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงดาราวรรณ พลจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงพรนภา เอียมกิจ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงพรพิมล คงโสม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงมิงกมล

่

เยือทองเทศ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงณิชา รสชุ่ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๕๓
นางวิภาวรรณ์ สุระพันธ์

๒๔/๑๐/๒๕๓๗ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายพจนวงศ์ ดึกภุมรินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายมงคล ใจรัมย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงจิราพร ไสลสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงสุวิมล วงศ์สุรเศรษฐ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงปณิดา วงษ์สีดา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ทรงกฤษ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงพาฝน เปยะภิรมย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายกฤษฎา พานตรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงเบญญา ศาสตร์สมบูรณ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงลลนา สวัสดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ งามขุนทด

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายกนกศักดิ

์

ครอบครอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงกาญจณี นาสวน

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงหฤทัย ศีรนวล

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงพีรดา จันทรางกูร

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงณัฐณิชา อินทสรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงดวงใจ เทียมโคกกรวด

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญเพ็ญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงสุนิษา โพธิสุวรรณ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายธนภัทร ประทุมสินธุ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายพงศกร เสือเฒ่า

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงกนกพร หีบทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงชนาพรรณ เอียมอาจ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงโชติกา ม่วงงาม

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงธีรพร จันทา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงนริชา นงลักษณ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงปทิตตา พิรุณดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงปารณีย์ สมงาม

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงพัชร์สิชา เลิศธนอภิวงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงวรวรรณ ศรีสุวรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงสมฤดี สรรเสริญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงสุรีย์วรรณ มะลิดอกไม้

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายณัฐวิทย์ เกตุหอม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๘๗
นายณัฐิวุฒิ นารีโชค

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายธัญเทพ ฤกษ์งาม

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายภมร แก้วคำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายภูริศ ทับสีสด

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายศรัณย์ ฤทธิเดช

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงกนกวรรณ หาโล๊ะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงจิระนันท์ ศรีษะโคตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงชนนิกานต์ บัวดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงชนาพร เอียมอาจ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงณิชนันทน์ พันภักดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงธนิพร แววอาราม

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงธัญชนก เยียระยงค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงนิภาพร คุ้มเกษม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงภาวินี บุญช่วย

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงวนิดา ศรีสุข

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงวรรณิดา ขวัญตา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เสาพรม

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๐๔ เด็กหญิงสกุลกาญจน์ เกุตเต็ม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงลักษณาลี ร่มโพธิเย็น

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายนพคุณ รอดแสง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงพนิดา วงษ์กล่อม

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายสุรชัย -

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงสุจิตรา พลเยียม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายศิริธร เอียมจำรัส

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงเนตรดาว บุญศิริ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงอังคนา ใบแสง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงขวัญชนก ปกจัน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เรืองศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่วมภมร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงสุรดา ดีเกตุ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงณัชชา สักเอียม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงอทิตยา พรานพนัส

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงจารุวรรณ พัฒน์จันทร์หอม

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงสนิพร นามวงษ์ลือ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงวราภรณ์ สมถวิล

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงศิริญญา มาดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๒๓
นางกชกร ขำทอง

๑๘/๐๙/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงวรัญญา จินดาพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑ / ๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายชินราช รัดแดง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๒๖
นางสาวอรอุมา ทันตเวช

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายธีรวัฒน์ แจ่มจำรัส

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายกวี สายทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงอริศรา บุญลา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงกฤษณา สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงภาวิณี อินทนาคา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายเดชดนัย เจริญลาภทวี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายธนัญชัย พูลละเอียด

๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงอัญชิษสา นาทันคิด

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงเอ -

๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงวริศรา จันทร์สวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายพนม ชมชืน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายอชิตพล ดวงเพชร

๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงอัจฉรา เฮงจินดา

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงมาริสา สีนวล

๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงพรรณสรณ์ ทองอินทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายอนุภาพ อาจศึกรังษี

๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงเจนจิรา เย็นดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงสุธาวัลย์ จันทร์ทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงณิชากร พุ่มบางปา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๔๖
นายธนพัฒน์ อินทรแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๔๗
นายธวัช อิมไพร

่

๑๙/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๔๘
นายสุรวิทย์ แจ่มจำรัส

๐๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๔๙
นายสิทธิศักดิ

์

แท่นนาค
๑๘/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๕๐
นายวรวุฒิ เทศเกตุ

๐๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๕๑
นายธนยศ นิติโชติ

๒๗/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๕๒
นายศรพล เทียนพจน์

๐๔/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๕๓
นายสุรเดช ศรศิลป

๑๑/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๕๔
นายยุทธนา แก้วพฤกษ์

๐๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๕๕
นายกฤษกร อินทร์ไพร

๒๙/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๕๖
นายพิเชษฐ เจียมเจริญ

๒๘/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๕๗
นายดนัย หมวกมณี

๒๐/๐๓/๒๕๐๕
เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๕๘
นายกิตติศักดิ

์

สวัสดีดวง
๑๒/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๕๙
นายศักรินทร์ สมเด็จ

๓๐/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒ / ๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๗๖๐
นายชนวีร์ ดีใจ

๒๒/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๖๑
นายธวัชชัย กกทองหลาง

๑๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๖๒
นายประสาน เหลืองประดิษฐ์

๒๓/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๖๓
นายเพชร จันทร์หอม

๐๓/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๖๔
นายปอม มณีสอดแสง

๑๔/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๖๕
นายไผ่ มะลิแย้ม

๒๙/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๖๖
นายจักรพันธ์ นารี

๑๘/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๖๗
นายชัยวุฒิ ลีโป

๐๔/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๖๘
นายอรรนพ กิมเห

๐๒/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๖๙
นายอภิรักษ์ ทิมพิทักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๗๐
นายนิพนธ์ กันชาติ

๐๑/๐๔/๒๕๐๐
เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๗๑
นายสันทัด เกตุแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๗๒
นายรัฐภูมิ สีย้าง

๐๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๗๓
นายเอกราช แก้วปรีลา

๒๓/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๗๔
นายชิงชัย นามวงศ์

๑๖/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๗๕
นายพัฒนา ทองสง

๑๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๗๖
นายชัยลักษณ์ สมศรี

๒๗/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๗๗
นายปญญากร น้อยสีดา

๑๐/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๗๘
นายชนินธร บุตรศาสตร์

๓๐/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๗๙
นายชุติพนธ์ ผ่องแผ้ว

๑๘/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๘๐
นายธีระศักดิ

์

ไพพิเชษฐ
๑๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๘๑
นายพัฒนา สาลี

่

๐๙/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๘๒
นายสุพัฒน์ พิทักษ์คีรี

๑๙/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๘๓
นายธงชาติ ชนะศรี

๒๑/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๘๔
นายวุฒิพงศ์ เชือหงษ์แก้ว

้

๑๔/๐๓/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๘๕
นายจีระศักดิ

์

ฉัตรวรนิติ
๐๖/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๘๖
นายวีระพันธ์ แซ่เติน

๋

๐๕/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๘๗
นายภูริทัต มาบุญธรรม

๑๖/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายคุณากร นุชนุ่ม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายณัฐทวี ม่วงน้อย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายณัฐพล วัชรพงศากุล

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายทศพร เกสรินทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายธนพล กลีบนิล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายธนพัฒน์ จินดาเพ็ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายปรัชญา สินชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓ / ๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายพิเชษฐ์ สุขสม

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายภานุพงศ์ คำกลิน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายศิวกร ผ่องใส

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายสิทธิโชติ ไชยสิทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายอรรถพล พุ่มนาค

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายอิทธิพล เปยมสาคร

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ภู่ระหงษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงกมลชนก เสลาหอม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ เอิกเชือ

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ยางระหงษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงกุลกันยา พุษดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงกุลทรัพย์ เจริญยศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงจิตตินันท์ อรรถอำนวยผล

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๐๘ เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์
รวยภิรมย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงณัฐชา รอดจำปา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงณัฐถพร เพิมศรี

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงธนกาญจน์ มาลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงธนัตดา สุธาพจน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงธิดาพร ไทรชมภู

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญสุด

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงนวรัตน์ ยอดมีกลิน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงนิติรัตน์ คมกล้า

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงปวีณา พุตติ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงพรทิพย์ อัคนิโรจน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงพรรณพร ใจเฟอย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา บุญพรหม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงเมทนี มันแน่

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงลลิตา สุภาผล

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงวทันยา แก้วกระจ่าง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงศรัญญา เสมจิตร

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงสตรีรัตน์ ภูมิพา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงอทิตยา พุทธา

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงอารียา สันทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายทิวทัศน์ กกฝาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายธนภัทร ชินบุตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔ / ๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายปฐมพร เหลืองวรารัตน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายวีรภัทร บุตรดา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายสุภรัตน์ ทองคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายอัศษฎา จันมะยม

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงกรินทิพย์ เพ็งดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงคริษฐา ด้วงเดช

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงจุฑามณี มันคง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงจุฑามาศ เสงียมพันธ์

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพธิคำ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ โฆษเกรียงไกร

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงธัญญาเรศ จังพานิช

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงปนัดดา ชันโลน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงปุณยาพร ใจดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงสกลปภู ใจมุ่ง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงสุรัตสวดี ยุวนวรรธนะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงอานันตยา อินทจิตต์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงอาทิตยา รอดโก๋

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงวันวิสา นวมสุข

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงสาวิตรี จันทร์ประเสริฐ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงอัญชิษฐา มันคง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงอภัสรา โอสถปราสาท

๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงนิภา ยางสูง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายภานุวัฒน์ พันธ์สุวรรณ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงพรยมล สอพุก

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายยศศักดิ

์

เขียวสมัคร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายอดิเทพ นิสสัยดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงแพรวา นุชลี

๒๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงศศิประภา เกิดสุข

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงสกุณี ฟกแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงสโรชา เข็มเพชร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงอาลิษา ลีสุข

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงไอรดา ท่าผา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายพิเชษฐ์ บุตรทยักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงจลิสตา ศรีเจริญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วจีน

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕ / ๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงณัฐรุจา สุวรรณประเสริฐ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงวรฤทัย ฤทธิรงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงสาวิตรี แสวงทรัพย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สันทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายเนติธร สุวรรณประเสริฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายพัชรพล ซุ่มทรัพย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายวิศิษฎ์ ธรรมลังกา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงกุลจิรา ศิริสวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ รักชือ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อายะนะบุตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงชญาดา ระวังงาน

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงฐาติยากร เผือกหนู

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงณัฐคณิศร์ บัวจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงภัณฑิรา สิงห์รักษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงวรรณษา คุ้มโหมด

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงวรากร กมหงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ โหมดแจ่ม

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงธีรดา ท่าขนุน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงปยะนันท์ เต็กสุวรรณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงวรรณิดา ทองแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงวาสนา พงษ์พันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงหรรษพร ปกษา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงอศัลยา ต่วนเครือ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายภัทรภณ จันทร์เจริญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายวรธน ตึกดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายเอกธนพล มันคง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงเขมิกา ศาลา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงปภิไชยา โพธิเย็น

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๙๓ เด็กหญิงมณฑกาทิพย์
อ่วมสอาด

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงมุนินทร์ ปยะอรุณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงรักษิณา กำเหนิดดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงลักษิกา ตุ่มทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงวณิชชา หอมมาก

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงวสุกาญจน์ คงคล้าย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงวิภารดี ภัทรชัยนิมิต

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖ / ๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงสุปาณี จินดา

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายจิรนนท์ มณี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายณัฐพนธ์ โปร่งจิตต์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายภัทรพงษ์ กรวยเนียม

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายอนุวัต เทียงตรง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงกิตติมา ดารา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงชนนิกานต์ พุทธา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงนำฝน มามี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงพัฐสุดา สิทธิวิไล

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงมุทิตา แก้วอร่าม

๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงกุลธิดา บัวลำเลิศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายนิติภูมิ สารพัตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายมงคลชัย เหมสี

๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญนพ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ใจซือ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงมาริษา นพคุณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายศุภวิชญ์ เซียงใช่

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายจิรพัฒน์ มุกดา

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายปฏิภาณ กุนา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงจิรัฐฐา อายะนะบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายสิริชัย ศรีวิลัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายธนพงศ์ กรรณแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายธเนศ บัวผัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงพิสุทธินี ญาติคำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงอริสา เหมัง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทุมซะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงวิลาวัลย์ กระเครือ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายคณาธิป แจ้งนิล

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายสุพัตร์ รู้ประมาณ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายศรัทธา แก้วมณี

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายรังสรรค์ ศรีคงคา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงวรรณณิภา แซ่อัง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เณรแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงอัจฉรียา ทองมาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงอุษา ไชยเพ็ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๗ / ๖๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงกชกร พุฒเครือ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงขัตติยา สุธาพจน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายสมัคร ชูแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงณัฐชา สมยาประเสริฐ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงโชติกา ทวีถิรโชติ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงเกศรา ทองทา

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายธนาธร อินทร์ปฐม

๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายอภิรักษ์ พุทถาวร

๐๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงเปรมนีย์ ชินเวชน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงกนกวรรณ เสมแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงธนภรณ์ โตนดทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายอนุชิต ดีเลิศ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงศตพร คลาร์ก

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายจิรภัทร ยศศักดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงภัครพล ชมภูพล

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายกิตติธัช ลานำคำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๕๑
นางสาวนริศรา โกสุม

๒๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๕๒
นางสาวปาริชาติ เพ่งผล

๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๕๓
นางสาวพุดตาน รุ่งเรือง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๕๔
นางสาวมณภัทร วิจิตรกูล

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๕๕
นางสาวรัตนกาญจน์ เพชรสน

๒๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๕๖
นางสาวสุดารัตน์ มะชะรา

๐๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายธนณัฏฐ์ เอกจีน

๑๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงชนกานต์ ใจซือ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๕๙ เด็กหญิงกาญจน์ชณา นิโกรธา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงปยะธิดา อุตริ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงจันทมณี จิตราษฎร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงปวีณา โตเทียน

๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์จิโน

๐๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายอภิรักษ์ ทรัพย์กุญชร

๒๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงณัฐฌา ทิพย์นุช

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงญาดา แซ่จิว

๋

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงอภิชณา ศรีบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๖๘
นายกฤษณ์ รัฐศิลปโภคิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายกฤษณุศร แน่งน้อย

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๘ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ไทยประสงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ อรกูล

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงภาวิดา สระทองอ้อย

๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายเรวัตร มิงคำ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงแพรวา ศรีลาจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๗๕
นายจิระวัฒน์ หมวกเมือง

๑๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายพีรณัฐ นิลสอน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงรุ้งตะวัน เกิดเครือ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงนำฝน สุดสม

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ศรีทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จาบวิจิตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงจารุพร แซ่อือ

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุขประเสริฐ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายบรรพต เกษมศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงปทมาวรรณ ด่านกิตติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายชัยณรงค์ แซ่ลิม

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายนันทวุฒิ สร้อยทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายพิชิต แซ่ลิม

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายภวัต สำแดงเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงสุชาวลี อ่อนสนิท

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงอริสา เกษร

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงอาทิตยา ด้วงอ่อน

๒๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายณัฐพล กันนะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๙๓
นายปารมา ปานมา

๒๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายวรเมธ มุสิกพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายสรศักดิ

์

เณรศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงจิรัฐติกาล เหมือนละมัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงดลพร แก้วเวียง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงฟาใส สุคนธ์เขต

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงวันวิสา ผลอุดม

๒๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงวารุณี มาตย์นอก

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงศิรภัสสร ชินอักษร

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงสุรัชนา แคนมัน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายจักรพันธ์ รุ่งเรือง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๐๔
นายเจษฎา เอมโอด

๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๙ / ๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงจีรนันท์ เนตรสน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงจุไรรัตน์ แย้มพ่วง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงชลณิชา จันทร์ขำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงบัณฑิตา คำกองแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงพรรทิพภา คล้ายสิงห์โต

๒๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงพัชราภา ไข่ม่วง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงรุ่งอรุณ จากมาพลับ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายสุรเดช บุญส่ง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายอดิเทพ สมเสือ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงจันทรา เอกตาแสง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงธัญจิรา ผูกสิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงปลืมจิตร์

้

ฤทธิเปยม

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงวันวิษา เอียมละออ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงอลิษา อ้นแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายไชยวัฒน์ รอดผล

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายภัสการ โพธิทอง

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายอภิเดช ดอนคำพา

๒๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายอรรถพล เรืองอยู่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายอัษฎาวุธ จุลปาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๒๔
นางสาวขนิษฐา แก้วสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงจิดาภา ชืนเครือ

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงจินตนา โชสูงเนิน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงณัฐนรี ชัยสิทธิดำรง

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงธนาพร นารี

๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงบุษณีย์ วรประเสริฐ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงปานัดดา อุตมูล

๑๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงสุภัทรา แดงไสว

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงอรสา แสงโชติ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายกันตพัฒน์ มากมูล

๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายวรุตม์ ตะวันขึน

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญเรือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงสุวนันท์ เสลาคุณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๓๗
นางสาวพุทธชาด แสวงงาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๓๘
นางสาวธัญญารัตน์ หอมสุด

๒๘/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๓๙
นางสาวนันธิยา สมศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๐ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๐๔๐
นางสาวนิศารัตน์ อุบล

๐๘/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๔๑
นางสาวประณยา เหมศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๔๒
นางสาวพฤกษา จ้อยนนท์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๔๓
นางสาวชุดาภรณ์ เมืองซอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๔๔
นางสาวรัตติกาล ม่วงทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๔๕
นางสาวสุชาวดี คำยอด

๐๒/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๔๖
นางสาวอรปรียา เล็บครุฑ

๐๔/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๔๗
นางสาววาณิชษา กัมรัตนทิพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๔๘
นางสาวจีราพร เหมือนซัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๔๙
นางสาวชุดามาส วันเพ็ญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๕๐
นางสาวเนตรมณี ตู๋ปาน

๒๖/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๕๑
นางสาวมลิตา วันทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๕๒
นางสาวศศิธร สาดะระ

๒๒/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๕๓
นางสาวอรดา แย้มพวง

๐๒/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๕๔
นายณัฐวุฒิ ปานอำพัน

๐๔/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๕๕
นายนราธิป จันทร์ศรีทา

๒๖/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๕๖
นายศักรินทร์ คำลุม

๒๑/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๕๗
นางสาวสโรชา จันทร์แจ่ม

๐๔/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๕๘
นายพศธร โสภา

๒๙/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๕๙
นายปรีชา แซ่ตัน

๐๕/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๖๐
นายเจนจบ วาสุ

๑๓/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๖๑
นายภาวัต จงจุนกลาง

๓๐/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๖๒
นางสาวฐานิต แสงใหญ่

๒๘/๑๑/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๖๓
นางสาวนภสร ผานนาค

๑๗/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๖๔
นายเจษฎากร เนตรพรสมาน

๑๔/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๖๕
นางสาวทิพย์วารี หอมขจร

๒๖/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๖๖
นางสาวนำผึง

้

แสงมณี
๐๒/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๖๗
นางสาวมุทิตา เสริมทวีทรัพย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๖๘
นายปณณธร สมเกษม

๐๙/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๖๙
นายสรวิศ รอดแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๗๐
นายสุวัฒน์ ชาตะนาวิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๗๑
นายหัสชัย แสนเสริม

๒๙/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๗๒
นายหัสวรรษ แก่นธรรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๗๓
นายเจษฎา พุกทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๗๔
นายวิวัฒน์ จังพานิช

๒๘/๐๙/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๑ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๐๗๕
นางสาวแพรวพรรณ เขือนคำอา

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๗๖
นางสาวมณฑาทิพย์ แพงปอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๗๗
นางสาววิชชุดา เครือพลับ

๒๐/๐๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๗๘
นางสาวเกศวรินทร์ คุ้ยเหมือน

๒๔/๐๗/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๗๙
นางสาวสโรชา สอนมี

๐๔/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๘๐
นางสาวอัมพกา พุทธา

๑๗/๐๔/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๘๑
นางสาวสโรชา คำแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงอรัญญา ผลดก

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายภัทรพงศ์ ประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายมีและ -

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายชัยยุทธ -

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายอนุสรณ์ ดวงดาว

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงเกศแก้ว บุตรดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายอนุวัฒน์ เครือพลับ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายอโณทัย คล้ายสุบรรณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายกุลชาติ บังชะฎา

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ บังชฎา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายจุลจักร พันธนี

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงบุญจิรา เปลาเล

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงสุนิจชา พะนิจรัมย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงกฤษณา แก้วเรือง

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงวรัญญา สอพิมาย

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงแพรพิไล สิทธิประสงค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงจงรัก แก้วประดิษฐ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงปวีณ์กร ชวนอยู่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงดารินทร์ สิโนทก

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงสุพัตรา หนูสัมฤทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงชลลดา สุดโสม

๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายจิตรกร เกษเวทย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงพิมมาดา อันอยู่

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหลนปก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงมยุรฉัตร มังคัง

่ ่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายภูธเนศ พูนประเสริฐศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงภัชราณ์ ชวาทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๐๙
นางสาวลักษ์สุดา คำดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๒ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๑๑๐
นางสาวอภิญญา อรุมชูตี

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงกัญญาภัค บุตรเฉย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงสุนิสา จันทร์จำปา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มันคง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงเนตรนภา พุมมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๑๕
นางสาวศริญญา เอียมสำอางค์

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๑๖
นางสาวสุวรรณ แซ่จง

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๑๗
นายสุทธิพงษ์ เกตุเจริญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๑๘
นายณัฐวุฒิ ทรัพย์เย็น

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๑๙
นางสาววณัญญา สุขหงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๒๐
นายฐิติวุฒิ จิรัคคกุล

๑๐/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๒๑
นายภูรี ศรวิไล

๑๙/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๒๒
นายสิทธิพงษ์ แก้วมาราช

๒๖/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๒๓
นายสรวิศ เยียมสถาน

่

๒๔/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๒๔
นางสาวกนกวรรณ สุกดิบ

๐๒/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๒๕
นางลาวัลย์ หีบทอง

๐๓/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๒๖
นางบุษรา ชัยชิต

๒๔/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๒๗
นางจันทนา ช่วงมณี

๐๒/๐๖/๒๕๐๘
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงชมภูนุท มุขตา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงดวงอนงค์ แพงผล

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายชนะพล ตันอริยะมีศิริกุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงธ้ญวรัตม์ สุวรรณโชติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงชลดา แซ่อึง

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงสุรีพร สีอุ้ย

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงปภาสรณ์ โพธิน้อย

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงอัชฌาวดี เกตุอยู่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ จูสวย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงสุดาพร สุขาภิรมย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงอรนงค์ ชาครียสกุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๓๙
นางสาวอุไรวรรณ ใจซือ

่

๓๑/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงชนิกาญจน์ กำเครือ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงณฐินันท์ สมุทภา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงสุวรรณี พุ่มทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงนันทพร เหลาโชติ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงไพรินทร์ แสงใส

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๓ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายอัครพล โสดสงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายกิตติธัช บัวแพง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เบ้าน่วม
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายสฤษฎ์พงศ์ ประดิษฐ์กุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงณัฐณิชา กาทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๕๐
นางสาวณิชาภัทร์ ทองใบ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงไพรรินทร์ มะหิงษา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงสุพิชชา ศรีโฮก

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายศุภชัย เอียมทรัพย์

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๕๔
นายณัฐวุฒิ นิลบุตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงณัฐพร ศรีคงคช

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายศิริมงคล เฉียบแหลม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายสุธีร์ เสมทับ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ พรามมณี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายยสินทร สวนพานิช

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงปาจรีย์ เลือยแพง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงภัทราวดี มันพรรษา

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงชุติกานต์ สังข์ขาว

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ มันจีน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงสุทธิญา โสดสงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงธนาภรณ์ ปริมปาน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงนริศรา แซ่ตัน

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๖๗
นางสาวนาตาชา สินเกตุ

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายวาทิตย์ บุญกลิน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงศันสนีย์ ทิมหอม

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายสนธยา วีระเชือ

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงสุพัตรา เชียวชาญนา

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงสุภาพร คชสิทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงเกษา ศรีมังกร

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายไพโรจน์ ดวงชืน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๗๕
นางสาวธนภัทร ทรงพลนภจร

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายภมร สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๗๗
นางสาวชุติมณฑ์ คชสิทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๗๘
นายเมธา แตงตุ่น

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายนันทวัฒ ระวังงาน

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๔ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงกมลชนก ไชยวุฒิ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงชุติมา นาเครือ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงสุชานันท์ รุผักชี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงธัญชนก แดงด้วง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงวรรณวิภา แย้มกลำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงปยนาถ เอียวประเสริฐ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงปภัสสร วาสุ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงเมษา สมพิทักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายปรีชา พุตติ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงกิติยาพร เกิดเขียว

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงสิริธร สมศักดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงสุวิมล สังวรณ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงรังศิกาญจน์ สินทะสา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงภรน์นภัส เชิดแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงรัตนาวดี แก้วคำจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงกันติกา พุตติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงนันทิดา พรมวงษา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายธีรภัทร

พิทักษ์ศิษย์เจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงโสรญา แย้มชืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายพรเทพ จันทร์งาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายวิวัฒน์ ปลีฟก

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายสิริพัศ ศรีรางาม

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายสหรัฐ แก้ววันทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงวีรนุช พุฒตาล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก รังดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงสุพรรณษา ชืนชมเรา

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงสุมิตา คล่องแคล่ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายภานุ คงนิยม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายตันติกร บุญจิตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายปณณวัฒน์ จรุมเครือ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายศิลปชัย สุวรรณประเสริฐ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายภาณุพงษ์ แก้วบัวดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายธนพนธ์ แดงหยวก

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายคมสันต์ พุตติ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญประเสริฐ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๕ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงพรรณวษา พรมมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงแพรพรรณ โพธ์อำไพ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงภรภิมล ลิวละลอก

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงอนัญญา พรายระหาญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายณัฐพงษ์ หนูนัน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายภัทรวุธ ทัพกรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายเกียรติกุล พุตติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายภัทรดนัย สง่าแสง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายภรัณยู สินธุ์พิจารณ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายธนพัต คล่องแคล่ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายดนุสรณ์ บัวแพง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงขนิจดา ผุสดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงจุฑามาศ นรินทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงสิริวิมล แก้วบัวดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายทรงพล บุญประเสริฐ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

โคตรโสภา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายคณิตกรณ์ สาลี

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายชาญณรงค์ โฮงมาตย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงพรพิมล ทองปาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงเกล็ดกุ้ง รักชาติ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายธีรภัทร์ หลอมนาค

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงนิชา พงษ์โสภิตศิลป

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงอรัญญา มณีกัญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงอรอุมา มณีกัญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงกมลชนก จันทร์หา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงจีรานันท์ กิจวราทร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงนัณฑมล แก้วขาบ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงนิสิตา พันลีลา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงแพรวนภา ศรีสุภักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงอภัสรา โอสถ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอดจำปา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายรุจิภาส ผิวสูง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงเกษศรินทร์ กรุดแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงข้าวสวย เปรมศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงณภัทร มหาดเล็ก

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๖ / ๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ บัวน้อย

๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงมุฑิตา หอมโปร่ง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงยลดา เหล็กบาดาล

๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงอภิญญา โสพรหม

๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายพลพล ขวัญจิรา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายพัชรพล หนูวงษ์พันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๕๖
นายวัชรพงศ์ ท่าผา

๐๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายวิศววิท พูลเดช

๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายสุธิวัตร์ ศิริ

๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงกิตติมา ทองดอนน้อย

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงเกษมณี แพงปอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงธัญรดี หมืนจร

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงนงนภัส ใจกล้า

๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงนนทิณี ยิมสีมา

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงปานไพลิน พูลศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงปาลิตา ทองมูล

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงปยธิดา แซ่อือ

๊

๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงพรนภา สมกุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงพรรณิดา สมกุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงรัตติกาล แข็งขัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงวรกานต์ วงษ์ทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงศรีสุดา ทองคง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงศิริมา วัฒนาวงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ รุ่งโรจน์พีรพัฒน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บัวหลวง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงอาทิตติยา สมลา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงอารียา วันทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงจินตนา ฉายาลักษณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๗๘
นายขวัญชัย สมลา

๐๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๗๙
นายธวัชชัย คงสี

๒๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายอุเทน แปนแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๘๑
นางสาวกาญจนา พุฒติ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๘๒
นางสาวทิพยดา ทรงบุญรอด

๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๘๓
นางสาวปยะวรรณ นาสา

๒๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๘๔
นางสาวพาทินธิดา สุภัคสิริพงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๗ / ๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๒๘๕
นางสาวพิมพ์วลัญช์ โชคชัยชาญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๘๖
นางสาวมาธวี วงษ์ทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๘๗
นางสาวรวีวรรณ บัวรอด

๑๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๘๘
นางสาวรัตนพร สุดใจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๘๙
นางสาววิภาวรรณ ปรีเปรม

๐๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๙๐
นางสาวสุดารัตน์ อินทรหัส

๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ สร้อยทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงอรนุช แซ่โล่ย

๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๙๓
นายวิริยะ ปลาทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๙๔
นายศรัณยู สุวรรณประเสริฐ

๓๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๙๕
นางสาวกัญญาภัค อ่วมสอาด

๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๙๖
นางสาวธนัชชา อินทรารัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๙๗
นางสาวพงศ์ลดา เปาเล้ง

๑๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๙๘
นางสาวพัชราภรณ์ นวลเนาว์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๒๙๙
นางสาวศศิธร เต๋งจงดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๐๐
นางสาวรินรดา ศรีเรือง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๐๑
นางสาวภัทรลดา ดีชัยยะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงนิตย์ศรา วัชระพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงชลธิชา ถาวรนุกูลพงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงจิตติมาศ พิจารณ์จิตต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๐๕
นายเพชร บุญเชิญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๐๖
นายเสน่ห์ ดอนพรมมะ

๓๑/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงสโรชา อาทร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงธิติมา เพ็งลอย

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงสุจิตรา นวนกระโทก

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงสุพรรษา วันชัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายอภิรักษ์ ลบเลิศ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงอรปรีญา มานะศิริสมบูรณ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงอคัมศิริ พะสุธา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงมุทิตา แซ่อึง

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงพัชรีย์ พาชะนัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงปรารถนา บัวน้อย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงณัฐริกา จันทร์ลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงโสภิดา มือทัพไทย

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๘ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงเบญจมาศ เนียมหอม

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายภูรินท์ เล้าเฮง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงวิชญาดา อบมาลี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงจิตติมา สุวรรณประเสริฐ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงฐาปนี สีโกตะเพชร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายธนวัฒน์ สีลาคำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายจุณลพงธ์ มินทนนท์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายวรวิทย์ มีตาด

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงณัฐภัทร เถือนสุริยะ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงนวิญา เทพพิทักษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงอติกานต์ เปลาเล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๓๑
นางสาวเขมัสศิริ มาตทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงจิตติมา พุทธา

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงณัฐพร ทองศาสตร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงทวิตรา เพ็งวัน

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงบุษบา สังข์นาง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๓๖
นางสาวปรางค์ชมพู สังข์เขียว

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๓๗
นางสาวลักษิกา แก้วบุณธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงวรรณวลี อุตเภา

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๓๙
นางสาววาสิตา เสาวดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงศวิตา แซ่ซือ

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงศิริพร รัศมีพนมกร

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๔๒
นางสาวสุกัญญา แสงสว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๔๓
นางสาวสุนิดา ทองขาว

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงเอือมพร

้

เจริญสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๔๕
นางสาวนารีรัตน์ สัจจาคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๔๖
นางสาวรวิวัน นุชเนตร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงพรนภา แฝงฤทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายประพัทธ์ เทพอวยพร

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายจรูญศักดิ

์

นุชเครือ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ไชยบุตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายธนภัทร สรทรง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุดเสือ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงสุชาดา เนียมเตียง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุภาพ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๙ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงณัฐวดี นาคหนุน

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายธนรัฐ เจริญศิริ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายธีรพันธุ์ ภู่ฉุน

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายปธานิน เนตรแสงศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงพิมพ์พร ทิพย์สมบัติ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๖๐ เด็กชายเพ็ชรรัตน์พงษ์
นิลเพ็ชร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงวรรณิษา สดธัญญา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงสุนันทา ขุนอาจ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายเกรียงไกร ผันสืบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายจักรเรศ ลีแสวงดี

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายจิตติพงศ์ จันทร์เยียม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายเจษฎา บัวเสนาะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายชานนท์ บูชา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงณัฐกมล วรภักดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายณัฐนันท์ ทองเอียม

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขชู

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงณิชากานต์ ไชโย

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายธนวัฒน์ แหยมพราม

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายธนากร รุ่งประเสริฐสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายธนากร รุณสา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๗๕
นายธราธร แสงสว่าง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายธีรนิต์ ลุกูล

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายบุญเกียรติ ชุนเกษา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงปนัดดา เข้มแข็ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายปรวุฒิ โพธิประเสิรฐ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายปยวิทย์ โมกแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายพงศ์วรินท์ นิลมานนท์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ช่วยคำชู

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๘๓
นายภัทราวุธ บุญรอด

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงภาคินี ปนคล้าย

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายรวิสุต ประเสริฐ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ วางวัน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงวรพร สุตเตมีย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายวิฑูรย์ จิตต์จำนงค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายศราวุธ กมเครือ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๐ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงสุนิสา จีนสุกร

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ เชือคนแข็ง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายอัฐพล กมเครือ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงอาทิตยา สีลากุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายกฤษฎา เพือมสุบล

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตันธเสน
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงจินตนา วัชรินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายทศพร ชำนาญกิจ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายธนโชติ นิยมเดชาธร

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เนยน้อย

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงนริศรา สุขขีวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายเนติพงษ์ สิทธิอินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงประภัสรา เกิดเทวา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงพิมพ์มณี บุตรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายพีระดิษฐ์ ทัตอุปริตโถ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายพีระพล เนียมทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายภูธเนศ ผดุงกิจ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายรติพงศ์ บุญสม

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายฤทธิเดช พูลเปยม

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ นาคอ่อน

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายสพลดนัย สุดเสือ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายสมภพ เต้าซุ้น

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายสราวุธ เปยชาติ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายสาธิต สุวรรณพูนทวี

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงสุภาสินี พิลา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงอนัญญา โสภา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงอรปรียา โสภา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายอริย์ธัช แตงโม

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ศรีคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายเอกชัย มิงสำแดง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงแองค์เจิล กรูมบริดจ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พัทยากร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงณัฐพร ภู่เปยม

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายธนาวุฒิ แก้วสอน

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงวาสนา ปานโศก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๑ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงนันทิชา มะสิน

๓๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายเจนภพ จินดาศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ ขันติธงชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายเจษฎา แก้วฉวี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ปนแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงณัฐพร นาคพุ่ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงเชาวนี แก้วพฤกษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงนิรชราภา เวกกี

๊

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงอรณิชา เกตุมณี

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายวิชัย ฉิมประโคน

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายปพนวิช แซ่ลี

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายธนะเชษฐ์ พงษ์ไพร

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายอภิชาติ อยู่ผาสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายอนุชิต คำพุก

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายศุภกร คำพุก

๑๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายสมยศ บานเยฺ็น

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายชนกนันท์ สีหาบุญนาค

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายสุภาพ พูลสุวรรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ ใจตรง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายพีรพล ทองอร่าม

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายอนุสรณ์ เกิดเทวา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายชัยกร ซาชิโย

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงสุกัญญา คำแปรตัน

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงพรจิรา มะไพร

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงแก้วกานดา สินคง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงศศิธร สุภิษะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ เชือแดงดี

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๕๒
นายสหพงค์ เนียมดวง

๑๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๕๓
นายนครินทร์ อินทร์เกตุ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายธีรพงษ์ คงสุวรรณ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ หลำเพิกสืบ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงจีรนันท์ คำไชย

๒๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงจิรภัทร นิโครธา

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงเพชรลัดดา จันทร์หอม

๐๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงปนัดดา ชาวนาคาด

๑๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๒ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงสโรชา เสาวพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงสุกัญญา มังมี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงบุศรินทร์ จันทร์เกิด

๒๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงธีรกานต์ ทองนุ่ม

๒๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายพิษณุ หวิงปด

๑๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายรัฐศาสตร์ จิมลิม

้ ้

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายพีรพล สุขใจ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายอัครพันธุ์ รุ่งสว่าง

๒๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายภาคภูมิ เล่นวารี

๐๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๖๙
นายพลพิทักษ์ จันทร์ดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายไกรสิทธิ

์

ทองกูล
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๗๑
นายคมสัน มณีศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๗๒
นายเหม่ง พม่า

๐๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๗๓
นายอภินันท์ เทียงตรง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายเอกรัฐ อึงทอง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายปฏิภาณ กุมภวงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายศุภกิจ สูนพลอย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงวรรณกร มานะศิริสมบัติ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงวราภรณ์ สานพคุณ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา วงษ์สุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงพัชรี ชูสุน

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงสุนิสา สายจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงศิโรรัตน์ เกตุมณี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงอทิตยา เจียมภู่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงนันทริกา ใจแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงนวพรรษ เสริมพรมงคล

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงทัศนพรรณ คลำมณี

๐๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ วาสุ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายธนภูมิ วงษ์แก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๘๙
นายวีระชัย แก้วประเสริฐ

๒๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายศุภกรณ์ วงศ์พรม

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงกัลยาณี สวัสดิผล

๓๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงมานิตา ถำเพชร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายชยณัฐ ภูมิยศดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายปริญญา แสงสุริยฤทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๓ / ๖๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงอรพินท์ คุ้มเผ่า

๒๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายดุษิต กิจทวี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายธีรพล พันนา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๙๘
นางสาวมณีกรานต์ กองแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๔๙๙
นายอนุชา ศศิธร

๐๒/๑๒/๒๕๑๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงสาวิกา ทรัพย์ประเสริฐ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงปยะวรรณ นิมนวล

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายคงสิทธิ

์

วัดกลีบ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงวันนิตษา นิมนวล

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายธีรพล สร้อยสน

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายพงษ์พันธ์ โพธิเตียน

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายภูธกานต์ ทองใบ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายภูริพัฒน์ นิมนวล

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายศุภรักษ์ ลวนะกร

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายสราวุฒิ ทิมคล้าย

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงชนิตา แสงสุวรรณ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงธนภรณ์ นาคสาทา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงยุภาพร มัชมี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายอัษฎา ทองพูล

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายพงษ์พัฒน์ คงมัน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงกอบแก้ว ฉายทองคำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายสถาพร ศรีชุ่ม

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายชัยยุทธ์ บุตรเพียร

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายธเนศ คะณาวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หลินจ๊ะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายศิรภพ ดิษฐปวน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงจารุวรรณ ภูมิอักโข

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายวิทวัส มิลินทจินดา

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๒๓
นายวีระพล จือประสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายธาดา วางวัน

๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายณัฐกิตติ ชอบประเสริฐ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงธิดา เต็มนาที

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายอัครชัย พิมเสน

๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายสินทร แท่นทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงอาทิตยา จาดเปยม

๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๔ / ๖๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงสุรกัญญา ผินแสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายปยวัฒน์ น้อยเจริญถาวร

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายไชยวัฒน์ พ่วงถำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายทรงพล ธรรมพร้อย

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

ปงมี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงกชกร นาคหนู

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงกัญญาพร บุญปน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ประสาร

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายทองเพ็ชร เเสงศูนย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายปยวัชร์ สุธาพจน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายปยวุฒิ สุธาพจน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายภูริพัฒน์ นุตะโร

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงจิราภัทร ปยธโร

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงทิตยา ศรีบุญเรือง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงวรรณษา ทรัพย์เติม

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงวาสนา จงฉิม

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงศศิกานต์ แผลงเดชา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงสิริขวัญ ตังตรัยรัตนกูล

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงสาวิตรี บุญเลิศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงปยพร รุ่งมงคล

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงอรอนงค์ นาคนาคา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ มุมมาลา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายณัฐพนธ์ สุวรรณมาลี

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงณัฐริกา ไพรณาวัลย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายฐิรพรรษ สีสมพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงอรอุมา ลีเลิศ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงพิมลวัญล์ พรายเมฆ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงสุพรรษา ปลีฟก

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงอัญชนิดา คุ้มเกิด

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๕๙
นางสาวอินทิรา ทองดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงสุวิมล หนูเหล็ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงวิภาดา อิมหนู

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงอริสา พ่วงรอด

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงลักขณา เรืองวงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงวตรียา นุเจิน

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๕ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงศศิประภา เอมโกศา

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ วงศ์เนียม

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายรัฐภูมิ โมใหญ่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงเกศกนก แก้วพาลึก

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงชาลินี รอดวงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงจุฑามาศ เอียมหนู

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๗๑ เด็กหญิงพิมพ์ปฏิพาน
จันทร์แก่น

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงลลิตา สังข์อนันต์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายอรรถลาภ จันทร์มงคลชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายณัชพล ทัศนากร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงธันยพร ทับเทียง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงณัฐนิชา เมฆวิไล

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงนันทิยา แสงสนิท

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงภัทรวดี ตุ้มบุญณะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงสุณัฐชา ทุมชะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายประเสริฐ สวนจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายเจษฎา ทองเชือ

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายวิชญะ ขันตยาภรณ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายภควัต หอมทองดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายสถาพร ลิมไพบูลย์

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ เพือมเสม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายธนาธิป วิลัยศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายธนาธิป วรรณยิง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงปทมวรรณ ปานทับทิม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ ม่วงคล้าย

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงหทัยภัทร เรืองการุณ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงศุภนิดา อือเส่ง

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ อินทสุวรรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายชนาภา ปูจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงหทัยภัทร เอียมเจริญศักดิ

่ ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายกอบชัย ทะสะรัง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายเกริกพล เสถียรพงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายธนาธิป โถลายทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายธีรพงศ์ ไตรวิลาวัณย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายศิลากร เสถียรพงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๖ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงจิรวดี บุ้นเฮียน

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงณัฐวิภา เกิดขวัญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงวิสสุตา เงินใหญ่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายอัษฎาวุธ มาเทศ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงงามลักษณ์ ศรวิชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงดวงหทัย ใหญ่ประเสริฐ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงธนาภรณ์ รัตนไพบูลย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงอรวรรณ บุญญานุกูลกิจ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ กมลจินดา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โถลายทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงวันเพ็ญ ภานุมาศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ ทิมทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายธีระ โดรินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา ปานศุภวงศ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงสุวิมล ชูสุวรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงนันสุนีย์ กรกฎคุณากร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายจิรวัฒน์ บำรุงผล

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายณภัทร สุดโสม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายณัฐภัทร สุขสงัด

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายธงชัย บุญเลิศ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายสิทธิกร บุ้นเฮียน

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงสุชาดา โอ่งเคลือบ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงหทัยภัทร บุ้นเฮียน

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายวีรดลย์ มีมังคัง

่ ่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงพัทธนันท์ เนรมิตธนสมบัติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายกิตติพัฒน์ เล่าปง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงสิริตา แซ่โค้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี เถือนบุญ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงภัทรกันย์ ศรีวิลาศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายวุติภัทร วิเวกอินทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายกฤษนัยติ

์

หลิมหอมกี

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายจักรพงศ์ แตงเล็ก

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายวีรภัทร อนุเวชสิริวัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายวิทวัส แซ่ซิม

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายณัฐภัทร สุขภใส

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๗ / ๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายธนาตย์ ศิริพิลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายฐิติพร โตวเจียว

๐๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายกิตติพิชญ์ จรูญศรีโชติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายนที กิมจือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายนที แซ่เจ็ง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่ลิม

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายภัทรพล เสถียรพงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงปุณยาพร บำรุงผล

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงวสุนธรา มหาธนาวงศ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายพัชรพล ดาวเรือง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงบัณฑิตา วิริยะวัฒนะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงชาริณี อร่ามวงศ์ไพศาล

๐๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงสุภาพร ฟกแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงกนกนาถ อักษรศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายบวรวัชร จีนชิว

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายเจษฎา ทองดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายนันทวัฒน์ เริมเสริมสุข

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายสรราม มาเทศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ ประภาวัฒนผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงสุวรรณี รุ่งอโณทัยกุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายจิตพล สนเนียม

๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๕๖
นายรณกร ธนิกกุล

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายวิทวัส จิวะอุดมทรัพย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายไพศาล กุลชุติสิน

๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายอานุภาพ วงศ์สินอุดม

๐๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายวิทวัส สำเภาเงิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงเกศิณี เล่าเอ็ง

๐๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิตรประสาทพร

๐๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายพงศธร เอียวสุวรรณ

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายธนบัตร พุ่มทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายอลงกรณ์ รัตนไพบูลย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายวีรภพ บุ้นเฮียน

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงนัฏฐา บุญประเทือง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์

เลิศประเสริฐภากร ๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงนลินภัสร์

ธนรัชต์เตชานนท์ ๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๘ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๖๗๐
นางวันตนา สุวรรณพางกูร

๑๙/๑๑/๒๕๑๓ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๗๑
นายกังวาล แซ่ตัง

้

๑๘/๑๒/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๗๒
นางสาวทัศนีพร เหล็กงาม

๑๐/๑๑/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๗๓
นางสาวสาริณี สมประสงค์

๒๒/๐๖/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๗๔
นางสาวสิริมา อ่างเหล็ก

๐๕/๑๑/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงดนุนุช แต้ภักดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงสิรภัทร ลิมดำเนิน

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายปภณ ภัทรดำเนินสุข

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายวทัญู มีทะนาน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๗๙
นายพิศิษฐ์ สระเอียม

่

๐๓/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา เถือนบุญ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายศรัณญ์ วงษ์มณีเทศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงฐิตินันท์ ฉำมิงขวัญ

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงอพิณญา ธิมาทาน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายชัยธวัช ศักดิศิลปอุดม

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายธนสิทธิ

์

ทิมทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายธีรภัทร ศรีเอียมกูล

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงจันทิมา สีมงคลรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงฌัชชา ฤดีเย็นสกุล

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงณัฐวิภา ประยุทธ์พร

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงอติพร สมบูรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงอภิญญา ปญญาสวรรค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายณัฐภัทร อาจหาญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายนวดล สาจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงพรนภา พันศรีภักดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงชญาณี บัวเงิน

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงอรทัย บุญประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายสุรยุทธ กอบุญญฤทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงขวัญฤทัย วิชาคง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงลลิตา เมฆสมศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายอนุภัทร ปานดำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายภาณิศ ขาวสุวรรณ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายวัชรินทร์ สุวรรณศิลป

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงณัชชา สินธำรงรักษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงณัฐพร ไชยกิจกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๙ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงนฤมล วังประทุม

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงพนัสดา แซ่โกว

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงพรนภา เจรจาปรีดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงวิภาพร ทาบุญมา

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงพรหมพร ทัศนากร

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายปวริศ วรนิติเยาวภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๑๑
นางสาวณัฐวดี นิลเปยม

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๑๒
นางสาวณัฐกานต์ ปนแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๑๓
นางสาวณัฐธิชา สงสุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๑๔
นางสาวนิศารัตน์ ตันสมบุญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๑๕
นางสาวกนกวรรณ พรหมสุรินทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๑๖
นางสาวโชติกา ปริตตะพงศาชัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๑๗
นางสาวสุภารัตน์ อังกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๑๘
นายเมธี นิลเปยม

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๑๙
นางสาวสุดารัตน์

เหลืองอมรไพศาล ๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๒๐
นางสาวจินตนา เจริญสกุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๒๑
นางสาวภานุมาศ ฉิมเมือง

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๒๒
นางสาวนุจรี สุนันธรรม

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๒๓
นางสาวศิริกร มังกรศักดิสิทธิ

์ ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๒๔
นางสาวเนตรนภา โอ่งเคลือบ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๒๕
นางสาวญาดา ยังมากนาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๒๖
นางสาวภัคสิริ แอนิหน

๐๗/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๒๗
นายจักกริช ด้วงอ่วม

๑๓/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๒๘
นางสาวศิริรัตน์ ยางทัด

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๒๙
นางสาวอรัญญา รุ่งเรือง

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๓๐
นายอาทิตย์ กัวพู้

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๓๑
นางสาวอำพัน ผัวหมัง

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๓๒
นายอภิพงศ์ อยู่พงศ์พิทักษ์

๑๔/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายชล มอญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายวีรพันธ์ คำสิงห์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงกันยารัตร์ เมฆฉาย

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงธวัลรัตน์ พรหมชาติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงนิชนิภา ฟาคนอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงศุภวรรณ แท่นทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ จันทะพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๐ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงภัทริดา เปรมปรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงนำเพชร เอียมละออง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงกนกพร คมกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงปยธิดา คุ้มครอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงศิริพร พุทโธ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงดลฤทัย เทียมปาน

๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๖๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงหมียะ

่

เชอมือกู่
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงศิลินทิพย์ วิเชียรลม

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เล็กจินดา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงสุพัตรา สุขสิงห์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สวาทพร

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงศศิกานต์ คล้ายก้าน

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงปุณภัทร คงดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงชนาธินาถ แจ่มจำรัส

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน นราพันธ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงฟาใส เทียนรุ่งสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงขนิษฐา สายบัว

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงชาริสา วงศ์จันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๕๘
นางสาวขวัญนิกานต์ เวียงวนาวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๕๙
นางสาวลำดวน สุวรรณธัญญกิจ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๖๐
นางสาวณิชกานต์ มรกตคีรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงนฤมล สวนไผ่

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงณภัทร มุ่งพันธ์กลาง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงฉัตรชนก อินทวิสัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๖๔
นางสาวเอิน โกศลการกิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๖๕
นางสาวศิริภาพร

สุขเจริญประเสริฐ ๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๖๖
นางสาวโยษิตา ถนอมศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๖๗
นางสาวรักษิณา กลอนกลาง

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๖๘
นางสาวกัญจนพร เพียรดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๖๙
นางสาวมนทิชา เถาเล็ก

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๗๐
นางสาวมนฑาทิพย์ เถาเล็ก

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๗๑
นางสาวอารีษา เทพเทียน

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๗๒
นางสาวมินตรา เสียงเสนาะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๗๓
นางสาวนวพรรณ เฮงเจริญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๗๔
นางสาวสุกัญญา เอียกพงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๑ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๗๗๕
นางสาวรุจิรา บุญนาคา

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๗๖
นางสาวสุพิณฑา ฟกเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๗๗
นางสาววรากร หลิมเลิศรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๗๘
นางสาวลักษณา แบนอภัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๗๙
นางสาวดารารัตน์ พูนศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๘๐
นางสาวมาย หนูแย้ม

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๘๑
นางสาวดารารัตน์ กราดกลิน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๘๒
นางสาวอรัญญา วนาพิทักษ์กุล

๐๔/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๘๓
นางสาวศิริพร นัยนา

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๘๔
นางสาวธิดา ใจคง

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๘๕
นางสาวเขมจิรา ดวงใจ

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๘๖
นางสาวอารียา พิมพ์ใหม่

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๘๗
นางสาวอาทิตยา ชัชวาลย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๘๘
นางสาวพรทิพย์ ก้องพนาอำพล

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๘๙
นางสาวสรินญา

สุขเจริญประเสริฐ
๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๙๐
นายอนุชัย ปานเนียม

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๙๑
นางสาวจิราวรรณ ดวงจินดา

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๙๒
นางสาวณัฐพร สิงห์โต

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๙๓
นางสาวไพลิน หลวงเดช

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๙๔
นางสาวหทัยชนก พรพรหมศิริกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๙๕
นายฐิติพงศ์ เวสน์วิมานพงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๙๖
นางสาวชญานิษฐ์ เกตุแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๙๗
นางสาวธัญยนิษฐ์ ชาวไร่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๙๘
นางสาวพิชญา มันสุข

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๗๙๙
นางสาวรังสิมา แจ่มจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๐๐
นางสาวปทมพร เทียมปาน

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๐๑
นายสุรเดช ยิมดี

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๐๒
นางสาวกรรณิกา เกิดผล

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๐๓
นางสาวประภาพร องศิลป

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๐๔
นายปรเมษฐ์ พลพิมาย

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๐๕
นางสาวกนกวรรณ ชัชวาล

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๐๖
นายกิตติธัช ปทุมมา

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๐๗
นายณัฐิวุฒิ สมตระกูล

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๐๘
นายเสกสรร เอ่ยเสิก

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๐๙
นางสาวปญญาภัคร์ ลืนกลาง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๒ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๘๑๐
นางสาวจีรนันท์ ทองไร่

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายธีรเดช ไชยมงคล

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายสุทัศ มันคง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายธนพล คงเพ็ชร

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๑๔
เด็กชายไกรวิชญ์ ทองแดง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงเมธาพร หอมสนิท

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๑๖ เด็กหญิงประไพพรรณ
วรรณทวี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา คำหาญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์ขู

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายธนวุฒิ จันทร์ขู

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายจตุรงค์ ทนนานนท์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงจิฎาภา มีนาท

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงสุวนันท์ ฟากฟน

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายนภสิทธิ

์

สีผ่องใส
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ทายทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงธนัญญา แสงจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงณัฐนรี ทองน้อย

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายวีรภัทร แก้วสมัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายณัฐพล พุฒหอมรืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายเมธี รูปทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายเกรียงกมล คล้ายสุบรรณ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายคัมภีร์ จิตเลิศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงวรรณนิษา ลูกเสือ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงสุจิรา อินเสน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงพรนิภา หงษ์แก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงมนทกานต์ แสงทองอร่าม

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงลักษณพร คูณคำตา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงพรชนก คนลัด

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงนิภาพร เกษสุรันต์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดสุขวราราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงวราพร แก้วทับทิม

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดสุขวราราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เต๋งจงดี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดสุขวราราม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ สมพงษ์เจริญ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงกัญณัฎฐ์ ฤทธ์เดช

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายสมาธิวุฒิ หอมบุบผา

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายเทวราช อำนวลใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๓ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงพรรณวดี วิทู

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงศิริวรรณ รามภักดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงบงกช ชูคำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงสโรชา สว่างพืน

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๔๙
นายธีรภัฒน์ ไฟเพชร

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงวรรณรญา คำหวน

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๕๑
นางสาวชลดา นิมน่วม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๕๒
นายธีรรัตน์ คิงคำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๕๓
นายบุรินทร์ คงเพิม

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๕๔
นายวีรยุทธ ทองคำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๕๕
นายธนัชชา แก้วคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๕๖
นายณัฐพงษ์ ทำสะอาด

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๕๗
นางสาวจินตนา ดวงจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๕๘
นางสาวลลิตา ลาวทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๕๙
นางสาวชลธิชา เหียมหาญ

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๖๐
นายสุชาติ แสงอยู่

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๖๑
นางสาวมลทิรา แก้วภู

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๖๒
นางสาวรัตติกา สว่างพืน

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๖๓
นางสาวชลธิชา เปลียนศรี

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๖๔
นางสาวรดามณี คงกะพันธ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๖๕
นางสาวมยุรี ชูเนียม

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๖๖
แม่ชีนัดดา หลำแหละ

๐๖/๐๕/๒๕๑๑

วัดถำสิงโตทอง วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงปทมาภรณ์ นิลอร่าม

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงณัฐนรี ขันธุลี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์นวลศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงนงนภัส ชูชืน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงพีรยา ศรัทธาผล

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงอัญชลี สุนทรวิภาค

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายณัฐจักร มากขำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงธนภรณ์ ผิวนิล

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงธิติภา เดชสุวรรณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงนิรัชพร ปทุมสูตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงแพรวา ใจอดทน

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายภาณุมาศ พันธ์ไทย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ใข่แฉล้ม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๔ / ๖๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายชุติพนธ์ ศศิวัฒนพร

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงญาดา แดงประเสริฐ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายศาศวัต อินตา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ โตเพ็ชร

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ เกษี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงพวงผกา อุ่นเรือน

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายรัฐภูมิ ปานเรือง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายชยากร เมฆนาคา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงสิราวรรณ รอดรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงสุปรียา อุ่นเรือน

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายอ่อน พือทอโป

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๙๑
นายแง โชติมณี

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงสุชาวดี เปยมพร้อม

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๙๓
นางดารณี ทู้สกุล

๑๓/๐๑/๒๕๐๑

ศพอ.สวนแก้ว ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายธนกร หงษ์สกุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงเจนธีรา จะซาน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงณัฐชยา นาคอาจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองชมภูนุช

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงเบญจมาศ หอมไกร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงแพรวา คำสวาย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงวรญา พลอยเพ็ชร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงชาลิสา สุทธินวล

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงดรุณี ลิมประเสริฐ

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายอธิชา เอียมสอาด

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ หมีไพร

๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงจีรพัชร์ สิริวีรภัทรกุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายปชาบดี ยลเบญจพล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงกุลจิรา ถินวงษ์ม่อม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ขุนหมืน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงธีรยา พุ่มตันวงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงปยะภัทร สุวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงเวธกา วันประเสริฐ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงสุนิสา วงษ์เวียน

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายกรกฤต คำจีน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๕ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายรัชพล แสงสี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงภัทรภร เกษรศิริ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงวัชรีกุล กุลวัชรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงศศิชา แสงชมภู

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงสุธาสินี ยอดครู

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงหทัยชนก พันธ์ภู่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงชนากานต์ สงกรานเสงียม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายนฤสรณ์ นวลเจริญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงกมลพร แพงน้อย

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายสุวัจน์ เชียงกา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงขวัญชนก จำเหล่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงปรารถนา จันทร

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีบุรินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงวรรณา ท้าวประเสริฐ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงศิรประภา วิลาทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงอภิชญา เลิศคลัง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายณุภาสพัฒน์ นันท์สังข์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายวิรวัฒน์ ไพโสภา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

ตรีมาลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงจิดาภา จิตรงามขำ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา โคตรอาษา

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงปนัสยา คำดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายหิรัญ วงค์สรประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงพลอยชมพู งามยิงยวด

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงวรินญา ยาน้อย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงวริศรา คำสำอางค์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงศศินา อนุเลิศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงสายฝน โซวเซ็ง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงอภิญญา พิพัฒน์ชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายเจริญเกียรติ โพธิแลกุ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายภควัต แสงจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงธันย์ชนก ลำเลิศ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงนภวรรณ แขกวัด

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงพรรษา แคนจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงพรหมพร สินช่วย

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๖ / ๖๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงภัทรจาริน เพียรประสบสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงรุจลดา สาระแสน

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เงินขาว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายคงฤทธิ

์

ชมชืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายโชคชัย ปญญาอิทธิกุล

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายปฏิพัทธ์ ปนทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายเมธัส อินเขาย้อย

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงขวัญกมล สงกรานต์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงศศิวิมล วันทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงอมิตา ใจซือ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงณัฐวดี ยินดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงธัชพรรณ โพธิทอง

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงปฐมาวดี ขุ้ยมี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงพรกมล อติรัตนา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงรัตติกาล เหลืองเอียม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงวราภรณ์ เขียวหวาน

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงอารยา จิตรงามขำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มาเวหา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงชนิดาภา คล้ายพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงวรารัตน์ ศรีงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายธัญธร ศรีประเสริฐ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายปรมินทร์ ปนแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายพฤหัส วังโส

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายศุภชัย พิจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายสิทธิวัตร์ ช้อยเครือ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายสุรเดช ปนป

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงกมลวรรณ ดนัยวรานนท์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงชญาดา พานอินทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ขาวผ่อง

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงมธุรดา มากกลำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ พันเพชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงวิไลภรณ์ พรมเมตตา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงศิรินันท์ ศิริสวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายเดชาวัต แก้วกลัด

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายสุรนาท ขันสัมฤทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๗ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุ่นใจ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงชนิดาภา ภู่ทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงดวงกมล อินหลวง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงวรรณภรณ์ พุฒิซ้อน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงไอลดา ผายอย

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายณัฐนันท์ ศรัทธาผล

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริเอก

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงเจนจิรา พงษ์ศกรสุนทร

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงนภาพร อ่อนทะเล

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงภคพร คานภู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงศศิพร ฟองนำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงสลิลรัตน์ จิตรงามขำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายปริญญา ปลูกบุญทรง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายศุภวิชญ์ ดีคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงปณณพร สาดเอียม

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงภาณินี สร้อยสาคร

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงอารียา ขวัญเมือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงพุทธิชา พ่อค้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงพุทธิมา พ่อค้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๐๔ เด็กหญิงพลอยไพลิน บัวยัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงทิพย์สุดา พิมพ์อากาศ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายกฤตยชญ์ สอนรอด

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายคฑาธร วงศ์ศุภกุลกร

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายชนะชัย สูงจัน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายชนาธิป สินช่วย

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายณัฐพล ชียมงคล

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายพรรคพล เฉลิมพันธุ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายฤทธิชัย เนาว์สุวรรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายวรภาส ภู่ทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงจันทกานต์ นุชพันธ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงนฤมล จันชารี

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงบรรสิตา แสวงหาทรัพย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงปรัชญาพร กิจวิจิตร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงปารีณา มันคง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงเพลินพิศ อัมราภินันท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๘ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงอรไท ทำแท้

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายชนะชัย ศิริรุ่งโรจน์กุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายชยณัฐ ก่อเกิดบุญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายปรมัตถ์ กองเหม็ง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายวิทวัส อินสระ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายอชิตพล อุปโท

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์แก่น

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ต๊ะสาริกา

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ใจชืน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงพัณณิตา หาญขุนทด

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงรัตติกาล ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงวิชชุดา ภู่สุวรรณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงสุนิสา อุ่นภักดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายกฤษฎา ศรีสาหร่าย

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายชนธน รามัน

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายพรหมพิริยะ พงศ์ทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พวงทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงจิรประภา ทิพยอรุณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ คงชาติไทย

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงโมนิก้า โควัช

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงสุภาพร พรามณี

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงสุภาพร ปุยชุ่ม

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายชาคริต

กาญจนกิตติไพศาล ๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงณัทธินี กองแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภายสร้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กล่อมจิตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงกุลธิดา บัวบุญเลิศ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงชฎาพร รุ่งนุต

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงชุตินันท์ ศูนย์กลาง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เพชรน้อย

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงดุจดาว ทองแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงปริชญา ขำสุวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงผกามาศ อ่วมตรุษ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงภัทรวดี เหล็กเพ็ชร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงลักขณา คงกระพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๙ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงศิรภัสสร สาตร์เวช

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงศิริวรรณ นพเกตุ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงศุภศร กุ้งโพธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายณัฐพล อาดชัยยา

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงปยธิดา จิตรงามขำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงภาวนา พุทธา

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงศิรินธร ยางสวย

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงอภิชญา ทองดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงไอลดา ลีกิมฮุย

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงศิริวรรณ กระจ่างแจ่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงสวรรยา แก้วมุกดา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงอภิชญา นุดบูลย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายธีระพันธ์ การชนไชย

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายนิวัฒน์ชัย พุ่มมทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายสุภัทรชัย นามเตียน

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงญาณิศา พวงแฉล้ม

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงยลรดี แก้วจินดา

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงณฐพร เอกวงษา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ ดาบแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงปญจวรรณ สีนำเงิน

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๗๕
นายจักรพันธ์ สวัสดี

๑๑/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๗๖
นายวันเฉลิม ไพรศิลป

๐๕/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๗๗
นายชลชาติ สงวนอิม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายเศรษฐพงศ์ แพงผล

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงกมลฉัตร จันทร์ทำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงนรีรัตน์ ยอดแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงชลิตา ปานปน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พูลเต็ม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงศศิวิมล พันเพชร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายมนตรี คุชิตา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีอาจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงปริยฉัตร มหิรัญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงรัตนาพร แซ่เตียว

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงชลัญญา ตุ๊อยู่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ หนูเลิศ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๐ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจเย็น

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ นาคไธสง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงธันวดี -

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงศศิวิมล พนมรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงมณฑกานต์ บุญแต่ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายเอกวิน สุดทอ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ยางสูง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายนนทพัทธ์ สาฤทธิชัย

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายตรีทเศศ ฝาซ่าย

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงน้องมล ปรีเปรม

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงนัทธิดา คำดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงสุภัทรา จันทร์จะ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงนภัทร คุ่ยเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงณัฐนิการ์ พัดไสว

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงนฤมล ทำสาหา

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงนฤมล แสงจันทร์สี

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงลลิตา สุขแย้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงชนิกา บางวัด

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงปรียานุช จีนแช่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่อุน

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงอรัญญา นพเกตุ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายถิรวัฒน์ ปนชูศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงเกด ปนทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา พากเพียร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายพีรพัฒน์ กำพลศักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงจันทิรา พรหมมา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงณีรนุช จันทร

๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงสุภิญญา สุขแจ่ม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงกานต์สินี กล่อมจิตร

๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายภิญโญ บุตรเกตุ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงกนกพร ประเสริฐศักดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงฐิติมน ถำแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงอัญชลี บำเพ็ญธรรม

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๒๓
นางสาวศิริลักษณ์ บริรักษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๒๔
นางสาวกนิษฐา ปนนุ่ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๑ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๒๑๒๕
นางสาวกุลนิดา คงเปรม

๐๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๒๖
นางสาวนฤมล แซ่โซว

๐๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๒๗
นางสาวเจนจิรา สงเกลียง

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายธีรพงศ์ ชืนมัจฉา

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายเทิดศักดิ

์

ประจวบวัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วสุขแท้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงอรัญชญา เต็มเปยม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงรวิภา ประจวบวัน

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงปยวดี นารี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ธนูศรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงสุมณฑา หลำเพิกสืบ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงกัลยา รักแซ่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มีถาวร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงพิยดา รอดเหม้น

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงชรินรัตน์ สายสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายโกเมศ ณุวงษ์ศรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายณัฐวรา มิตรมาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายฉันทพล รุ่งเรือง

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายธีรพัทธ์ ชืนมัจฉา

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ ค้างคีรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงกุหลาบทิพย์ ธนูศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายธวัชชัย มณี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทร์เอือน

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงพีรนุช หาสิตพานิชกุล

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงสุจิตรา โชคบัณฑิต

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายสิรวิชญ์ เยือกเย็น

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายกอบศักดิ

์

เจริญตา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ฟาธะรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงจันสุณีย์ จันสุดแถว

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๕๔
นางสาวเนณุสรณ์ แท่งทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงศิริพร งามเปาะ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงขนิษฐา คำวอน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงธีรดา กุนศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงสุกันญา เพ็ชรน้อย

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงเกตนรินทร์ เพ็งเหมือน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๒ / ๖๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงจิรายุ จิรมณีโรจน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงธันญามัย นิมนวล

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงภัทราวดี ชืนมีสี

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงวนิดา ลบรอด

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองม่วง วัดหนองม่วง  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงระวีวรรณ ศูนย์กลาง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงภัทราวดี ลิมาคม

๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายภาณุวิชญ์ รัศมีศรีตระกูล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงจุฑามาศ นาคะเวช

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงสิตานัน สุรโรจนกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๖๙
นายมงคลชัย แช่มเฉือย

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายนัฐพร สุขแสงเทศ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร มันคง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงวรัญญา มันคง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายมนัส อนุเคราะห์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงปราณปรียา รีเหม่น

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงไปรยา มะลิซ้อน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงอรณิชา ทองสา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายธีรพล งามเอกเอียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายวรัญู โสกมาน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงจันจิรา บุญฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงจิราพัชร ลาเทศ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงฉัตรชนก รุ่งเรือง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงฌลา จรูญเลิศทรัพย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงทิพวรรณ ทัฬหกรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงธนภัทร อินปรุ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงนฤมล ยาวิชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงพรรณภษา ประจอมพล

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงมุฑิตา สำเภา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงวรัทยา อินทนุน

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงสุกัญญา บุญครอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงอาภัสสรา สอนสัญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงฏัฐณิชา เชิดฉาย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงปาลิดา ศรีกล้า

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงพุธธาดา ปานัง

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงภัณฑิรา ศรีงาม

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๓ / ๖๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงวาทิตา ภาระเวช

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงชลิตา ดิษเทศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายยศพัฒน์ จิงหรีด

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงดา วงศ์ทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๐๐
นางสาวนฤมล ทับทิมแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงบุษบา คำแพร

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๐๒
นายวรรณพงษ์ พุมมา

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๐๓
นางสาววราธิป ขำปลอด

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๐๔
นายกุ๊กกิก

๊

ศรีสอาด
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๐๕
นางสาวมะลิ เข็มทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๐๖
นางสาวทิพธัญญา ศรีเรือง

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๐๗
นายวิรุธ คุ้งลึง

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๐๘
นายภูมิ จำงาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๐๙
นางสาวเออ รามะวดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงกาญจนา แซ่จึง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงอรัญญา มนต์เจ็ก

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายอัครเดช สำเภาทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงอริชา จันทรา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๑๔
นางสาววรัญญา สามสาหร่าย

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายพัฒนะ ผิวขำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๑๖
นางสาวใบเตย บานเย็น

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงรัตติกาล บัวตูม

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายนัขรินทร์ ยะยง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๑๙
เด็กชายกฤษฎา บัวขาว

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายก่อเกียรติ

์

โพธิอุบล

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายธราเทพ สุขสมัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายธีรภัทร์ โชติกวัฒน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายธนายุทธ วันมานะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงสุทินา ทองไทร

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงวนิดา อยู่ศิริ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ อยู่ศิริ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงกัญทิมา ทองคุ่ย

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงนิชา เขียวสุกใส

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายกฤษณะ แก้วเลือนมา

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๔ / ๖๘
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รบ ๒๖๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงปนัดดา บุญวัดช้าง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงสุรีพร หลวงปน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ห้วยหงษ์ทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงวชิรญา แซ่เฮง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายกรรชัย เพ็ชรกุล

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงโสธิตา ธรรมรักษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงฐิติมา ใจซือ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขเลิศวิบูลย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายสุทิวัส ชนะบัว

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายสุวัฒน์ชัย ทองยี

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ แก้วเขียว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงไพลิน สุดทอ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายกิตติภณ สว่างเนตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญรัตน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายอภิวิชญ์ นามเทพ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายธนรัฐ ทับสมบัติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงเมยาวีร์ อุ่มอารมย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ธรรมาชัยมงคล

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงอาทิตยา สดชืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงสุชานรี รอดอิม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงขวัญข้าว เพชรตรง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงสุจินต์ ทองคำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงวิลาสินี ทัดเหว่า

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงณัฐชา ฉัตรพุก

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงปาร์ริตา ฉัตรพุก

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายธนภูมิ เหมือนรุ้ง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายภาคภูมิ มะลิ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายจิรภัทร เกษมสุขสถาพร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายมุนินทร์ จันทร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายพงศธร รวยรุ่ง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายวรชัย อินทะวา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงโยธากา จอกนิว

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงนัชชา สุดท้วม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงทิพาวรรณ สระทองย้อย

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงวาสนา สระศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๕ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ สระทองที

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายศุภโชค มีกุศล

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายณัฐพล คชสาร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายณรงค์เดช ฟากฟน

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา ทองสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงศศิธร สวนเพลง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงญานิกา ปานฮวด

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงธัญญภัทร ศรีถม

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายวรวัฒน์ พึงแตง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงณัฐพร จงฉิม

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงสาวิกา แปนกลัด

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงนภาพร ปถมสุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ทุโดด

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๗๘
นายณฐพบ สบายใจ

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๗๙
นางสาวณัฐพร ทองแวว

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๘๐
นางสาววารินทร์ พุ่มสวรรณ

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๘๑
นางสาวโสธารา โอ่งเคลือบ

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงกัญญานัฐ บุญช่วย

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงชนิภา โพธิทอง

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงวิภาพร โหมงโก้

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงสุพรรษา สินคง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงอินทิรา พุกภูษา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงวันวิสา ศรีเนตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงมุธิตา ตาทิพย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงสุวรรณี หมืนอาราม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงอรนภา ศรีสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๙๑
นางสาวพุฒิชา พึมขุนทด

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๙๒
นางสาวสุดารัตน์ ใจธรรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายธนากร นวมพันธุ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลาน วัดบางลาน  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงชุติมา อินทนิล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงนาดู ตูลุ๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงพรสวรรค์ สุขปรีชา

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงนรีรัตน์ ทุทุ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงชญาดา ลูโย่ะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๖๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงผกามาศ ภู่ทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๖ / ๖๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงพัชรา รอดเพชร

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงธิดาวรรณ ปนผึง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายสุเทพ ฮกเจริญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายธนโชติ ชืนมีศรี

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายสุริยา จันทะโยธา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายบวรทัต แก้วปานกัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายเจษฎาพร บัวคล้าย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงสุทธิชา แดงฉำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงสมฤทัย แซ่อึง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงสุทธิชา ประทุมเจริญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงเปรมสิริ ชัชวาล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงสรารัตน์ ใจดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงอัญชัน นาคสิงห์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายสุวิทย์ ใจสุข

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสีวะรา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายกิตติชัย เจริญกลิน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสีวะรา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายจิรานุวัฒน์ แย้มศิริ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสีวะรา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงอรวรา เพิมลาภ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายวรัชญ์ สินมัน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงปานทิพย์ ทับทิมไทย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงจิรารัตน์ สุวรรณลือ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ เปยรักใคร่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงกนกพร เสือแพร

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ ช่อเหมือน

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงศมานันท์ ผ่องศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงปทมวดี ฉุยรักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงจันทิมา ธิขันตี

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงณัฐนิชา ปลืมจิตร

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๒๗
นายชุมพล ลือไพบูลย์พันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๖๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงจันทิมา ศรีเมฆ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงจุฑามาศ วุฒิอัมพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงณัฐภัสสร มณีวงษ์ตระกูล

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงเยาวพา เกตุประทุม

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงรังสิมา ประสิทธิเวช

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงศิริพร แดงประสิทธิพร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงสุวิภา พุ่มพฤกษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงหฤทัย พลเยียม

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายอาณาเขต เพ็งจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงทองหทัย บุญเจียม

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงชยาภร ทิพย์มงคล

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญหลำ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงวันวิสา หงษ์งาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายรณสิทธิ งามประเสริฐ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายศุภกฤต ทรงสว่าง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงจิตรสุดา แตงเสร็จ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงเนาวรัตน์ รอดคลองตัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงศุภิสรา พิสุทธิไพศาล

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็งบุญชู

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงพรนภา โพธิสุข

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงศกลวรรณ แก้วพรม

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายธนาทร ลิมสุนทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๕๐
นางสาวอิสรีย์ ธรรมกิจวัฒน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงชุติมา สีเหลือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๕๒
นางสาวธนาภรณ์ ผิวคราม

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงธนาภรณ์ พุ่มแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๕๔
นางสาววรินทร์ดา จรณะหุต

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๕๕
นางสาวศิวภรณ์ อ่อนมาก

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๕๖
นางสาวสริตา ชินทอง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๖๐/๒๓๕๗
นางสาวชนัญญา แซ่ซิม

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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