
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๓๐,๘๑๒ คน ขาดสอบ ๖,๘๕๕ คน คงสอบ ๒๓,๙๕๗ คน สอบได้ ๑๕,๑๓๖ คน สอบตก ๘,๘๒๑ คน (๖๓.๑๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๑
นางสาวแก้วกาญจน์ จันทร์ทรา

๓๑/๑/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๒

นางสาวแอนนา ชันโลน
๗/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๓

นางสาวปนัดดา ผดุงพันธ์
๒๑/๖/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๔

นางสาวรัตนา สายสล้าง
๒๑/๓/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๕

นางสาวศศิธร สายสล้าง

๑๔/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๖

นางสาวใบชา แผนสมบูรณ์
๑๕/๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๗

นางสาวอทิติยา ว่องเกษฎา
๙/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๘

นางสาวนภาพร รอดคุ้ม
๑๕/๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๙

นางสาวพาน ใจตรง ๔/๑/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๐

นางสาวสุจิตรา เหลนปก ๒/๙/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๑

นางสาวสรารัตน์ คุ้มศรี
๑๐/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๒

นางสาวหทัยกานต์ น่วมปฐม
๒๖/๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๓

นางสาวฐิติกานต์ เชยโต ๖/๙/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๔

นางสาววาสนา พิมพันดี
๑๖/๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๕

นางสาวฐิติพร เอมโอษฐ์

๑๔/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๖

นางสาวดวงหทัย ทองรอด ๙/๑/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๗

นางสาวนงลักษณ์ก จอมสังข์
๒๘/๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๘

นางสาวระพีพัฒน์ เสืองาม
๑๑/๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๙

นางสาวนำฝน มะลิปา
๑๒/๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๐

นางสาวขนิษฐา คงใจ ๔/๑/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๑

นางสาวนุชนาฎ ชิวปรีชา ๓/๖/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๒

นางสาวอรนิษา กองแก้ว ๓/๕/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๓

นางสาวสาว แซ่ตัง

้

๑๘/๑/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๔

นางสาวพรพิมล สุขภาพ
๑๗/๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๕

นางสาวชุลีรัตน์ เหมือนเขียว ๙/๔/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๖

นางสาวอรชา เนียมงาม

๒๘/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๗

นางสาวกาญจนา นันทะกมล
๒๔/๙/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๘

นางสาวเดือนรุ่ง เชือรอด

้

๒๗/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๙

นางสาวเตือนใจ วิเศษสิงห์
๒๗/๓/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๐

นางสาวรุ่งแจ้ง แซ่ลิม

้

๑๙/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๑

นางสาวพัชรินทร์ แก้วมณี

๑๙/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๒

นางสาวรัชนีวรรณ สาลีผล
๑๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๓

นางสาวกรกช พงษ์เลิศ ๘/๑/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๔

นางสาวอัญชลี พูลนุช
๑๕/๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๕

นางสาววลีรัตน อินทร์รักษา
๓๐/๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๖

นางสาวสโรชา อวนมินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๗

นางสาวจุฬา นิลนำเพชร
๗/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๘

นางสาวพลอยใจ จันทร์เต็ม
๒๖/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๙

นางสาวเสาวภา จงเจริญ ๗/๓/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๐

นางสาวอารีรัตน์ เกษมวิริยนนท์
๑๕/๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๑

นางสาวณิชาภัทร โพธิศรีทอง

์

๓/๙/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๒

นางสาวกาญจนา โพธิเรือนดี

์

๑๕/๔/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๓

นางสาวอัมพร สาลีผล
๒๔/๓/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๔

นางสาวมยุรี ระเบียม ๕/๔/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๕

นางสาวลัดดาวัลย์ หอมทวนลม
๒/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๖

นางสาวณฐพร จันวิลา

๒๕/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๗

นายวัชรพงษ์ พรหมมา ๔/๖/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๘

นายบรรเทิง แสงอ่อน
๒๕/๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๙

นายสมเจต กลีบทอง
๒๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๐

นายเจษฎา ทาบุตร
๒๗/๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๑

นายธงไชย ตันธนะชัย
๒๓/๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๒

นายพุฒตาล หงษ์เวียงจันทร์
๒๕/๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๓

นายอัครเดช ใบบัว
๒๖/๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๔

นายไกรสอน อินรักษา ๒/๖/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๕

นายวิวัฒน์ สินโท
๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๖

นายทวีศักดิ

์

ภาคภูมิ
๑๘/๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๗

นายสนธยา วิเศษสิงห์
๒๑/๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๘

นายอนุสร ภุมรินทร์
๒๒/๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๙

นายสิรดนัย ไชยศร
๒๐/๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒ / ๔๓๓

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๐

นายณัฐพงษ์ รัศมี

๑๗/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๑

นายสิงหาสน์ สระทองอ้วน ๕/๘/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๒

นายขวัญชัย เต็มสุริยวงค์
๑๗/๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๓

นายณรงค์ชัย สารี ๔/๙/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๔

นายสมชาย เถือนแอ้น

่

๒๕/๔/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๕

นายสุพจน์ คำพันธ์
๑๙/๗/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๖

นายไมตรี ไวยิงยุทธ

่

๑๗/๑๑/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๗

นายศตวรรษ ว่องภักดีภูบาล
๑๔/๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๘

นายธนโชติ ศรีประเสริฐ

๒๖/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๙

นายวัยชัย สระทองรอด
๒๔/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๐

นายชัชชัย เปรมนิม

่

๒๘/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๑

นายนฤพัทธ์ พรรณยิม

้

๒๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๒

นายเอกพัฒฐ์ วิเชนสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๓

นายสกนธ์ สุขยิม

้

๘/๘/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๔

นายญาณวุฒิ สาสอน
๑๑/๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๕

นายสอิง

้

เฉยศรีเพชร ๑/๔/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๖

นายวุฒิชัย ใจดี ๔/๔/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๗

นายธวัธชัย เรืองศรี
๑๐/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๘

นายกนิษฐ์ บุญปก
๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๙

นายวิทูรย์ พรามนก

๒๓/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๐

นายพีรวีร์ เทียนกุลวสุ
๒๖/๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๑

นายอรัญ เจริญพิบูลย์ ๙/๑/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๒

นายชรัส เลิศกาญจน์กิจ
๒๔/๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๓

นายอนุรักษ์ สรงวารินทร์ ๘/๑/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๔

นายชำนาญ หนองกุ่ม ๘/๙/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๕

นายอัจชานนท์ เรือนเพชร
๒๙/๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๖

นายวินัย ศรีมลยา

๒๔/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๗

นายกิจจา หรีหร่อง ๗/๘/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๘

นายธนพล นาคนาคา
๒๓/๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๙

นายภิรุณ ทองเกษม
๒๔/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๐

นายไพศาล แสงอรุณ
๐๔/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๑

นายธิปก เฉยเผือก
๑๙/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๒

นายบุญเจิม มาโต
๐๒/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๓

นายสุชาติ อ้นเกตุ
๒๓/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๔

นายอดิเรก ขันทองดี

๒๓/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๕

นายอาทิตย์ มะลิลา
๐๒/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๖

นายขจรศักดิ

์

คอเปยม
๒๑/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๗

นายนิมิตร ธนะฤกษ์
๐๙/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๘

นายสมภพ เลิศวิภู
๒๔/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๙

นายพัฒนพงษ์ ปานสอาด
๐๘/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๐

นายเกตุรัตน์ มาลัย

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๑

นายอำนาจ คำดี
๑๓/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๒

นายณรงค์ชัย บัวงาม
๐๒/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๓

นายสมพงษ์ ใจหาญ
๑๖/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๔

นายทรงพล รัตนตังมณี

้

๒๗/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๕

นายสำเนียง พ่วงกุล
๓๐/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๖

นายนัฐพล บุญโต
๑๔/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๗

นายชำนาญ แก้วเนย
๑๘/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๘

นายสุนทร แดนประเทือง
๒๓/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๙

นายสมศักดิ

์

สุขะ
๑๙/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๐

นายกฤษณุ คล้ายหิรัญ
๐๙/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๑

นายอานุ เบ็ญพาด
๑๙/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๒

นายอมรเทพ สุขอร่าม
๑๙/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๓

นายญัฐพัฒน์ กันโอภาส
๐๙/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๔

นายหนึง

่

มิงขวัญ

่

๑๗/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๕

นายพฤติพงษ์ สีนวน
๒๒/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๖

นายชาคริต เหมือนคล้าย
๓๐/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๗

นายบังอาจ ขุนณรงค์

๒๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๘

นายธงชัย ขุนหมืน

่

๑๑/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๙

นายเกชา จันทร์ดี
๒๒/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๐

นายอุเทน เอติญัติ
๒๔/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๑

นายโอภาส คงใย

๒๗/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๒

นายอุเทน วิเศษสิงห์
๒๕/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๓

นายพิชัย เอียมโต

่

๒๕/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๔

นายอาคม นาคหลิม
๐๕/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๕

นายนิทัศน์ วงศ์วิเศษ
๒๘/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๖

นายประวิทย์ สุมานพ
๒๙/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๗

นายสราวุธ เชือสงฆ์

้

๐๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๘

นายอานนท์ ตังเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๙

นายณรงค์ฤทธิ

์

วังขนาย
๐๗/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๐

นายวันชัย สร้อยสุมาลี
๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๑

เด็กชายชลธี สงวนพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๒

เด็กชายชินดนัย โภคา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๓

เด็กชายณัฐพนธ์ ดาวเจริญพร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงธัญนันท์ แก้วศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงนลมน ไพรวัลย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงพชรพรรณ จูสวย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๗

เด็กชายรัชศักดิ

์

ศักดิบริบูรณ์

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงศิลาพร ล่าดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงอรณิชา ทาขุลี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บัวขาว
๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นาดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๒

เด็กหญิงแพรวพรรณ ภูมิผิว
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๓

เด็กชายไกรสร ชาวไร่นาค
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๔

เด็กชายภูริพัฒน์ อินจัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๕

เด็กหญิงมณฑิรา ทองคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๖

เด็กหญิงวิรดี ปนตุรงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๗

เด็กชายจันทโชติ สายสุวรรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๘

เด็กหญิงชุติมา แก้วเม้า
๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๙

เด็กชายซอซอ ไม่มีนามสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๐

เด็กหญิงณัฐกมล อ้นเบ้า
๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สิริเวชชะพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงพุทธนันท์ มีแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงสุภัชชา รุ่งประภัศร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๔

เด็กชายอนุพนธ์ เซียงจ้ง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงอังคนา อินมี
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงเมย์ -
๐๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงเสาวณีย์ สุระขันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงแวววรรณ กองแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๙

นางธัญยธรณ์ อภิโชติเฉลิมรัฐ
๒๐/๕/๒๔๘๘

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๐

นางวรนิษฐ์ อภิโชติเฉลิมรัฐ
๓๑/๓/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๑

นายแสนยากร เหล่าอรรคะ
๒๗/๐๗/๒๕๒๖ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๒

เด็กหญิงกนกรดา ปรกแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงกมลชนก ขำวังยาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๔

เด็กชายกสิญ คล้ายจินดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ สินทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ
เลาหเธียรประธาน ๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงฉันท์ชนก พรมนิล
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงชาลิสา รืนใจชน

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๙

ไม่ทราบชิษณุพงศ์ อินทร์ยอด
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๐

เด็กชายช่วงวิทย์ ดิษฐประชา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงฐิตาภา ทองสุก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๒

เด็กชายณภัทร พานิช
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๓

เด็กชายณรงค์พล นิยม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงณัฏฐา เฮงตระกูล
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๕

เด็กชายณัฐดนัย วิริยางกูร
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริชานีวุฒิ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วรรธนะวุฒิ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงณิชาพัชร ศรีสมบูรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงณิชาภา หนองกุ่ม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงดริณดา ฉายะยันตร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงดาริกาพร รอดคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๒

เด็กชายทินกร กาญจนศรีกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๓

เด็กชายธนภูมิ สุขแสงเดือนฉาย
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงธนัญชนก เจริญงาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๕

เด็กชายธรรมชาติ เมืองมนต์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๖

เด็กชายธราธิป ศิลปานุรักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๗

เด็กชายธวัชชัย นกดำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ กาญจนพิสิฐกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๙

เด็กชายธัชกร แซ่ลิม

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงธัญชนก ประเสริฐศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงธัญนชนก กำเนิดสิงห์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๒

เด็กชายนนทภพ หอมหวาน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๓

เด็กหญิงนภพร แจ่มน้อย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงนภัสกร เหมือนชู
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๕

เด็กชายนันทพัทธ์ โมกขมรรคกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงนันท์นภัส พุ่มขู่
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงนิศามน ไทยพุทรา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๘

เด็กชายนีติธรรม เผือกสม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงบุญรักษา จิรภาธนาคุณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ภูมิรัตนรักษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงปรีดิยาภา เปรมพันธุ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๒

เด็กชายปวรวิช ปญญาไส
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๓

เด็กชายปณณธร พิทักษ์ตันสกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงปารณีย์ รากบัว
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงปุญญิศา บัวทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๖

เด็กหญิงปุณยวีร์ ศิรินันท์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๗

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ขุนณรงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงพรชนิตว์ จันทร์เพ็ญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงพรนิภา สมคำเพ็ชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงพลอยพิศา วิเศษสิงห์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงพัชราภา วงษ์ใจดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงพิชญธิดา รุ่งวีระกาญจน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงพิชญาภา ตะพัง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงพิชยา บุญคุ้ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๕

เด็กชายพิชัยยุทธ บุญแตง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มานะรังสรรค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ปนแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๘

เด็กชายภัทรพล ลุนอุบล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๙

เด็กหญิงลินีนาฏ เสริมธนานันท์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๐

เด็กชายวรรธนะ เหมือนแววเพ็ชร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงวรินดา เอ็นดูรัศมี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๒

เด็กชายวสุภัทร ศรีนวล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๓

เด็กชายวัชรพัฒน์ โอจารุทิพย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๔

เด็กชายวันวิเศษ ยิมทอง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กชายวิริทธิพล

์

ศิริพันธุ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงศรัญญา ปญญาน่าน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๗

เด็กชายศรัญวุฒิ อุตมูล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๘

เด็กหญิงศิวภา สุกุลธนาศร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๙

เด็กหญิงศีตลา โตสะสุตร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงศุภกาญจน์ ศักดิชัยมีอุดม

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๑

เด็กชายศุภวิชญ์ บางอ้อ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงสกุณา พันมูล
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๓

เด็กชายสราวุฒิ
เฉลิมประเวศวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๔

เด็กชายสิปปกร เซียงหวอง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงสิริรัชช์ เพชรพิมล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงสิริวรรณ ตันมันทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๗

เด็กหญิงสุคนธ์ทิวา ศรีสุวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงสุชาดา บัวพา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๙

เด็กชายสุทธิวัฒน์ สีสุด
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๐

เด็กชายสุภปญญา ยาทิพย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๑

เด็กชายสุภวัฒน์ คงรินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๒

เด็กหญิงสุริวัสสา พิพัฒธนาพงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงสุวพร เซียงฉิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๔
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ รัตนชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงหทัยภัทร ชโลธร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๖

เด็กหญิงอรกมล เกตุแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงอรัญญา เจาจารึก
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงอริสา สนศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงอัณฎาภรณ์ กองพล
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงอุษณีย์ อินทร์ใจเอือ

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงเจนณิกา มิตรสันติสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๒

เด็กชายเด่นพร สุวรรณวงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไกรทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๔

เด็กหญิงแซนตร้า มูลเล่อร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงกนกภรณ์ ธีรสบายจิต
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๖

เด็กชายกลินทร์ จงเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิบูลย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๘

เด็กหญิงกันธิชา แสงทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๙

เด็กชายกิตติทัต มุกดาสนิท
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๐

เด็กชายคุณานนท์ กิติกาญจน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงจิณัฐตา น้อยเอียม

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงชุติมา โกมะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๓

เด็กชายฐิตินันท์ ทองเนียม
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๔

เด็กชายฐิติศักดิ

์

บุญธรรม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๕

เด็กชายณัชพล สมสมัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา พัวพันธ์หงส์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงปาลีย์ ประณิธานวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๘

เด็กหญิงภัททิยา บ่อทรัพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ กลีบเมฆ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ สำริทธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๑

เด็กหญิงลฎาภา สังใจสม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๒

เด็กชายอติวิชญ์ หลงสมบุญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๓

เด็กชายอิทธิวัฒน์ ภูษณะพงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๔

เด็กชายชวภณ สัตยานิคม
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๕

เด็กชายชิตวัน ทองขาว
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงสุทธิดา โพธิสวัสดิ

์ ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๗

เด็กหญิงจิตติมา ประยูรวงศ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงธินีนาถ พิทักษ์คีรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๙

เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีภา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๐

เด็กชายภัทร์ดนัย จันทร์งาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ม่วงเจริญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๒

เด็กชายภูบดินทร์ สิงห์คีพงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๓

เด็กชายภูริทัต รักดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๔

เด็กชายบุญญฤิทธิ

์

ปองพา
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๕

เด็กชายรุ่งเกียรติ เจริญสมบัติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงพรพรรณ ไทยล้วน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ กิงแก้ว

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๘

เด็กชายรัชชานนท์ สีแสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๙

เด็กชายสงกรานต์ ฉันทิยานนท์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๐

เด็กชายสิรธีร์ ศรีสังวรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๑

เด็กชายอชิตพล แสงจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงอติกานต์ ขาวเอียม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงบัณฑิตา รอดภัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงปยาพัชร กิงแก้ว

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงภัคจิรา อ่อนทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๖

เด็กหญิงชวิศา อุทธา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๗

เด็กชายบอล
ไม่ทราบนามสกุล

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงสาวิณีย์
ไม่ทราบนามสกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๙

เด็กหญิงสุทินา เอียมสะอาด

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๐

เด็กหญิงอุษณิษา ไชยผาภูมิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๑

เด็กชายโซปาย ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๒

เด็กหญิงขาว
ไม่ทราบนามสกุล

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๓

เด็กชายชญานนท์ ขวัญอ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๔

เด็กชายณัฐพงศ์ วันดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ นิลเขียว
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๖

เด็กหญิงนภาพร บุญสม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ กองเทวี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๘

เด็กชายวีระพัฒน์ ยางสวย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุกใส
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๐

เด็กหญิงอัสมาวดี วิเศษดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงอาริษา หมูโพธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รามัญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

มากเกิด
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงประภาพร สุราราช
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงปวีณา คล้ายมงคล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงวริศรา
ไม่ทราบนามสกุล

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงศศิวิมล เหลือประสงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงสุพิชชา เสียงเสนาะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๙

เด็กชายสุรชัย ราชกิจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงอินทุอร แสงทองดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๑

เด็กชายเอกชัย วงษ์สุวรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๒

เด็กชายแทค ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุทธเครือ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วรรณากาญจน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงกัญญาภัค แซ่ลี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงกัลยกร ชำนาญราช
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๗

เด็กหญิงกุลจิรา สวัสดิชม้าย

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงกุสุมา รัตนวงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงขนิษฐา จินดาอินทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงจันทร์ฉาย แหยมเจริญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงจารินี คีรีมาศงาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงชญานิษฐ์ อัฏฐวรมงคล
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงชนกนภา ตันธนะชัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงชลธิชา ชีพนุรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๖

เด็กหญิงณฐพร ทรัพย์แตง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงณนารี จตุรพาหุ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภูโต
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา แก้วสาสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๐

เด็กหญิงณัฐชยา ทองเนียม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงทิราภรณ์ จินดาอินทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงนฤดี พงศ์จิระเสฎฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงนวันธร พุ่มปรีชา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๔

เด็กหญิงบัณทิตา มงคลวัฒน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๕

เด็กหญิงบุณยานุช สกุลรุ่งเรืองสิริ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๖

เด็กหญิงปรียดา จันมันคง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๗

เด็กหญิงพลอยไพลิน วัชระ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๘

เด็กหญิงพิชชาพร กาญจนคูณมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๙

เด็กชายพิชิตชัย โพไพเจริญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงภณิดา อบกลัน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงยุภารัตน์ แซ่ลิม

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงรังสิมา เนืองยูร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงลดา เรียงรวบ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงสตรีรัตน์ เบ็ญพาด
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงสินีนาฏ ขำโอภาส
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงสิริกานต์ พรหมเงิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงสุชาดา หอมหวล
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงอริสรา ด้วงปลี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงอังคณา ใบบัว
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงเปมิกา เผ่าผาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงเปรมิกา เขตต์บรรพต
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงไพลิน -
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงกุลณัชชา มีเย็น
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีมันตะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงจิดาภา วงค์สุริวรรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๖

เด็กหญิงจีรนันท์ จิตรสุทัศน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๗

เด็กหญิงจุฬาพันธ์ หาญมะโน
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงชนัญธิดา วิเศษสิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงชลิตา ปลาทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงณัฏฐนารา สิทธิเพ็ง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ภู่ระหงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เต็กสุวรรณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงณัฐธิสา เชือทอง

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงดารารัตน์ มังคัง

่ ่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงทองกร -
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงธนพร ไกรเทพ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ คล้ายวรรณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ พุกสอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงนำหนึง

่

มณีวรรณ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๑

เด็กหญิงบุญญานุช หมืนไวย์

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๒

เด็กชายปภาวิชญ์ ศรีนิล
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๓

เด็กหญิงปวริศา จันทรสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงปจพร พุ่มเมฆ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงปญญาดา เรืองวงศ์โรจน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๖

เด็กหญิงปุณยนุช คงถาวร
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงพรทิพย์ วีชะรังสรรค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๘

เด็กหญิงวรรณวิษา แซ่อึง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงวรรณาฏ ข่าต้น
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงศศิประภา มีทรัพย์มัน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงสุจิรา เอกฉันท์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงอัจฉราพร ผลเศรษฐี
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงอารียา จงเจริญธนกิจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงเกวลิน อุ่นเพ็ชร
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๕
เด็กหญิงเกศราพรรณ

บิดาศักดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา มังอะนะ

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงกานต์ธีรา เทียมเมฆา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย เทพทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงจินดา คำชืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงชมพูนุช แซ่โกว
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงช่อฟา พัดไสว
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๓

เด็กหญิงนวรัตน์ แจ่มจำรัส
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กหญิงนัฏฐ์ปภัสร มะลิสุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๕

เด็กชายนันทวัธน์ เจริญสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ มากมี
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ แสงแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๘

นางสาวปุณฑริกา ประเสริฐศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๙

เด็กชายปุณยวีร์ ยูงศิริกาญจน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงษ์ปยพัฒน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กหญิงภัทราพร หนูทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงวริษฐา แก้วกุย
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงวสรี ฉายเเสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชำนาญกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงสุพิชชา บวรอัศวิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงอชิรญา วังศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงอธิตา วิริยาลัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กหญิงอภิษฎา บุญชู
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงอรทัย เซียงหว็อง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงอัยยดา พิสัยพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงอารีวรรณ พวงแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กหญิงเบญญทิพย์ เดชบุญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงเบญญาดา อังคณาสุภาโชติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภานุมาศ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๕

นางสาวจินตนา ใจชุ่ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงฐาปนี สายนำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๗

นางสาวธันยภรณ์ รำเทียนทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๘

นางสาวปณณพร สุขดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๙

นางสาวพัชริดา วิเศษสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงภัทรวดี คำทอน
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๑

เด็กหญิงมุทิตา อินทร์มณี
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๒

นางสาวยุวันวรี พานิชนอก
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๓

นางสาวรัตนภรณ์ บุตรดา
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงสุทธิชา สร้อยสุมาลี
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๕

เด็กหญิงสุวรรณี สทิตไพล
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๖

นางสาวอนุวรรณ สุทธิอำนวยกูล
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงอาภาสิริ สิทธิวิไล
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๘

นางสาวธันย์ชนก อินทรักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๙

นางสาววรัญู พรหมบุญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงกชพร ลินจี

้ ่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วกุล
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๒

เด็กชายกนกสิน ถิรนันท์ชัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงกนิษฐา ศรีสังวร
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๔

เด็กหญิงกมลชนก จิตนิยม
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๕

เด็กหญิงกมลชนก ชุ่มสีดา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่เฮ้ง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๗

เด็กหญิงกมลวรรณ เทพไทยขาว
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชะอุ่ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๙

เด็กชายกรินทร์ ตุ้ยแคน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๐

เด็กชายกฤติน ประดิษฐ์ผล
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๑
เด็กชายกฤษฎิกาญจน์

ทองคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๒

เด็กชายกฤษณพล กลีบเมฆ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๓

เด็กชายกวินภพ บาตรโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงกัญญาภัค น้อยเกตุ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงกัณฐิกา ชมภู
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วอนเพียร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๗

เด็กชายกัมปนาท สุดใจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงกัลยาณี เยาวกุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๙

เด็กชายกานตวีร์ คงสุคนธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๐

เด็กชายกิตติพงศ์ กือเย็น
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๑

เด็กชายกุณกัณต์ อินทโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงจณิสตา จันทร์ประเสริฐ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงจันทรรัตน์ ธนาเกียรติธนัช

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กชายจิรชาติ คงแถลง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กชายจิรพัชร ห้าวหาญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กชายจิรภัทร พึงงาม

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๗

เด็กชายจิรวัฒน์ เต็กจินดา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงจิระพัชร คงกระพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๙

เด็กชายจิรเดช อินใจธรรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ลอยลม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สุพรรณคง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงศิลา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงจูลี-อานน์ เมอนาร์ด
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๔

เด็กชายชญานิน พวงระย้า
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๕

เด็กหญิงชญานิน สมทรัพย์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงชนกนันท์ ปกเคระเต
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๗

เด็กชายชยากร ผิวแดง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๘

เด็กหญิงชลธาร อินทร์ศร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๙

เด็กหญิงชลธิชา โวทาน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๐

เด็กชายชานุเดช เหลืองทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๑

เด็กหญิงชืนชนก

่

รักษากุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๒

เด็กหญิงญาณิกา ฉิมพวัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๓

เด็กชายฐิติกร ด่วนดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงณัฏชา สุมณฑา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อำนวย
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา คชสิทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ กลีบทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงณัฐรินีย์ มีเท
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงดรุณพิศุทธิ

์

พิศูทธิภูมิเสิศ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๐

เด็กหญิงธนิษฐา อินทวงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๑

เด็กชายธนิสร พรหมชนะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๒

เด็กชายธัชธรรม หทัยหิมากุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๓

เด็กชายธันยพัต กนกปยสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๔

เด็กชายธีรภัทร จิตเทียง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๕

เด็กชายธีรภัทร แดงเสม
๒๘/๐๕/๒๕๓๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๖

เด็กชายนพรัตน์ มีธรรมรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๗

เด็กชายนรภัทร กัญญาพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๘

เด็กชายนรเบศ ยุทธประเสริฐ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๙

เด็กชายนรเศรษฐ์ ดอกเข็ม
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๐

เด็กชายนฤเบศ วัชระนภาพงศ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๑

เด็กชายนฤเบสท์ ภูตาเลิศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ สุวรรณฉิม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๓

เด็กชายนัทธพงศ์ เทพบุรี
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงนัทธมน ห้าวเจริญ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ดอกยอ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๖

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ สระทองจวง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงนิชาภา จงศิริไพโรจน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๘

เด็กชายนเรศ ดวงดาว
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๙

เด็กหญิงบุญฑิตา อินทร์วงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงบุญยวีร์ สุขกลม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงบุณยวีร์ พรายเพ็ชร
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๒

เด็กชายปกรณ์พล ชัยจีน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๓

เด็กหญิงปทิตตา ศาสตร์เวช
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงปนัดดา อาจคิดการ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงปนัสยา คงกำเหนิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๖

เด็กชายปรัตถกร หงษ์ทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๗

เด็กชายปริญ ฉ้ตรแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๘

เด็กหญิงปรินทิพย์ ดาบแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงปรีญาภัทร สายประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงปวิชญา พัฒนมาศ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๑
เด็กหญิงปองกาญจน์ แสงสุวรรณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๒

เด็กชายปญณวิชญ์ ศรีสุขใส
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๓

เด็กชายปตมากร เจริญใจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงปานวาด ดีดวงพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงปานวาด อุริตโอภาสน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๖

เด็กชายปารมี มันสวัสดิ

่ ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๗

เด็กหญิงปยะพร ชูพลาย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๘

เด็กหญิงปุณณดา ฤทธิรุ่งเรือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงปุณยนุช แก่นสาร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๐

เด็กหญิงปุณิกา ปานพรม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๑

เด็กชายพงศ์ศิริ รุ่งกระจ่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๒

เด็กชายพงษ์พฤกษ์ รีแท้

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๓

เด็กชายพนัชกร หนูทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๔

เด็กชายพฤฒินันท์ นาเวช
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๕

เด็กหญิงพลอยชมพู บุญชูเชิด
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๖

เด็กชายพศวีร์ เสงียมไพศาล

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๗

เด็กหญิงพัชญ์สินี คมศักดิสินธุ์

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๘

เด็กชายพัชร วิเศษสิงห์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงพัชรธิดา แสงทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงพัทธนันท์ ชุ่มแช่ม
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก่งหลวง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ธดา พจน์สถิตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๓
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร

พรหมชนะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงพีรญา วิทูรผดุงกิจ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๕

เด็กชายพีรดนย์ สถิตเกียรติไกร
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๖

เด็กชายพีรพล แย้มดีเลิศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ กลันบุศย์

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๘

เด็กหญิงภัทรวดี หัดนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๙

เด็กชายภัทรวุฒิ แสงเฟอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๐

เด็กหญิงภาสินี แสงพันธุ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๑

เด็กชายภูบดินทร์ เชียงทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๒

เด็กหญิงภูษิตา วุฒิจิราธิวัฒน์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงมนัสวี สินธุวัฒน์วิบูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๔

เด็กชายรัชพล ดอกแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงศศิพิมพ์ บริบูรณ์นางกูร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงสรวีย์ จงเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๗

เด็กหญิงสาวิกา อบกลัน

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๘

เด็กหญิงสิตางศุ์ ฟกทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๙

เด็กหญิงสุนิสา อิมสะอาด

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๐

เด็กหญิงสุวรรณี หลักศิลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๑

เด็กชายเตชาธร อาชาวิลาวัณย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๒

เด็กหญิงโยษิตา พัดดง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๓

เด็กชายกนกชัย อ่อนตา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๔

เด็กหญิงกนกรัตน์ อินทรักษา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ นรรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๖

เด็กชายกฤษณะ สุขประเสริฐ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงกัญญาภัทร บุญส่ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๘

เด็กชายกิตติกร เสือส่อสิทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงกุลภัส มีเย็น
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๐

เด็กชายคณาธิป โพธารากุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๑

เด็กหญิงจิรนันท์ เอียมผึง

่ ้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๒

เด็กหญิงจิราภา บุญจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๓

เด็กหญิงชญานิษฐ์ แซ่เฮ้ง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๔

เด็กชายชนาธิป บัวทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เนียมเกิด
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๖

เด็กชายชุติพนธ์ ศรีเพชร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๗

เด็กชายฐปนยศ วิเศษสิงห์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๘

เด็กชายณพล สุขพันธุ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงณัชชา ขันยศ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ผดุงเทศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ปอมประคอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันทร์ชุ่ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ ประจงจัด
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ตรีลาภี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงณิชา ห้าวหาญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๖

เด็กชายณิชากร ผิวงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงดลยา หมินแดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๘

เด็กหญิงดวงพร บุญชูเชิด
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๙

เด็กชายดิเรก รอดภัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๐

เด็กชายตุลา ปนทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงทวีพร นาคสินธุ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๒

เด็กชายทอสิทธิ

์

สาริกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๓

เด็กชายธนภัทร บางตุ้ม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๔

เด็กชายธนภัทร เอมสุวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๕

เด็กชายธนากร ว่องประเสริฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๖

เด็กหญิงธนิษฐา ด้วงพลับ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๗

เด็กชายธนิสร ช้างงา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๘

เด็กชายธราเทพ เพิมพวง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงธัญวลัย คงพรม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๐

เด็กชายธีรพล ลิมยิม

้ ้

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๑

เด็กชายธเนศ เกตุกรรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๒

เด็กชายนครินทร์ ชัยสาลี
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๓

เด็กชายนนทภพ รังษีสุกานนท์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๔

เด็กชายนนท์ปวิธ แสงสุวรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๕

เด็กชายนพรัตน์ บริสุทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๖

เด็กชายนรวิชญ์ จันทร์สง่า

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๗

เด็กหญิงนวพรรษ สอนดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๘

เด็กชายปฏิภาณ แสงเพ็ชร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๙

เด็กชายปณชัย ส่องสว่าง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๐

เด็กชายประกาศิต จำนงค์พันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงพรรณษชล หีบทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๒

เด็กชายพรรษา วงษ์รักษา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงพิชญา ว่องวรพรกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ทองทอดทาน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๕

เด็กชายพุทธ คุณาวนุวัฒน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๖

เด็กชายภควัต สีทองสุก
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๗

เด็กหญิงภัทรวดี แนแช
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๘

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ รัชดาอริยฉัตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๙

เด็กชายภีรกานต์ เจริญสุข
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๐

เด็กชายภูบดินทร์ สังบุตรดา

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๑

เด็กชายภูมิรพี เอกวิบูลย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๒

เด็กชายภูริณัฐ สถิตยานุรักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๓

เด็กชายภูวิศ มามาตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๔

เด็กชายมณฑล โพธิสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๕

เด็กหญิงมนณิชา ภูยาธร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๖

เด็กชายมนต์ธนัท รักอาชา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กชายรดิศ กองแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงรวิกานต์ แต้ศิริ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงรวิพร เนตรเสมาทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงรสิตา ทองวิเศษ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๑

เด็กหญิงรัญชนา วรรณพัฒน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๒

เด็กชายรัฐภูมิ บ่อเกิด
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เสมแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๔

เด็กหญิงวรรณกานต์ มะดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๕

เด็กหญิงวรัญญา นาจำปา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๖

เด็กหญิงวริศรา ภู่สูงเนิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๗

เด็กชายวสกรณ์ พัฒนมาศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๘

เด็กชายวัชรพล เทียงธรรม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๙

เด็กหญิงวันนิสา แก้วเกตุ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงวาสนา ขาวสอาด
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๑

เด็กชายวิชยุตม์ ประชุมพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงวิภาดา วงษ์วัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ นิพนธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๔

เด็กชายวิศรุต กองสมบัติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๕

เด็กชายวีรภัทร เยือใย

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๖

เด็กชายวีรภาพ ใจแจ้ง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๗

เด็กชายวโรดม เกิดศรีสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงศณิดา รุ่งเรือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงศรัณย์พร แซ่อึง

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๐

เด็กชายศิริบูรณ์ ดวงดาว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๑

เด็กชายสรวิชญ์ เสียงฆ้อง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กชายสรายุทธ แซ่โค้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงสหพร มังกโรทัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กชายสิทธิกร โมกหลวง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงสุชานันท์ ประสารภักดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงสุตาภัทร อยู่ดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงสุธาสินี บุญพา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงอริสรา ติณราช
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงไรวินท์ อินทร์พยุง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงจิตรลดา วิทยายนต์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงจิตรวรรณ ศรีสุขใส
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงณัชชา ศิลาคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงณัฏฐา แพทย์วงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กชายณัฐกมล บทมูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๕

เด็กชายณัฐดนัย มัธยม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงณัฐธิดา นิยมคุณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กชายณัฐพงษ์ มีเกิด
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กชายธนกร สนุกแสน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ผิวผ่อง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กชายธนัญชัย ปรกแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๑

เด็กชายธราดล ปุญประวัติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๒

เด็กชายธัญเทพ ยังยืน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๓

เด็กหญิงนันทินี มีเท
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๔

เด็กชายนิธิ ก้อนรักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๕

เด็กชายบัญชา วิเศษสิงห์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองกะไลย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพ็ชรเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงปาลิตา คงจร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๙

เด็กชายปุณยวัจน์ เห็นประเสริฐ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๐

เด็กชายพงศภัค ศรีลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงพชรขวัญ ศรีสุวรรณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๒

เด็กชายพัทธพล แจ่มมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๓

เด็กชายพันธวัช พงษ์สมบูรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงพิชญาภา กันอยู่
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ วัฒนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ สงบจิต
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๗

เด็กชายพีรภัทร ศิริพันธุ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๘

เด็กหญิงภัทรภร พุ่มดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๙

เด็กหญิงรษิกา แก่นพิทักษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงรัฐญาวรรณ โชติสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๑

เด็กหญิงรัตติกาล สุขทวี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๒

เด็กชายลือชา อาภาสัตย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๓

เด็กหญิงศศิธร พิศูจน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๔

เด็กหญิงสลิสา เชิดสัตยานุกูล
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงสุภาพร คำดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๖

เด็กชายอธิบดี สุขใบ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงอนัญญา บุญมาก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๘

เด็กชายอภิรักษ์ เอียมสิงห์

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๙

เด็กหญิงอัญชิสา ไพรเมฆ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๐

เด็กหญิงอิสรีย์ วีรภัทรพิสิษ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สุขประเสริฐ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๒

เด็กชายเอกกิตติณัฐ ทิพย์ประไพ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๓

เด็กชายเอกลักษณ์ แช่มช้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๔

เด็กหญิงโฉมสุดา วิทูรผดุงกิจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๕

เด็กชายปยเรศ ดีเหลือ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงสุพัชชา ดอนทองแดง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๗

เด็กชายโกษิณ แสงนิล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงนำฝน พันธ์ระเนียม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๙

เด็กชายพิทักษ์สิน สมบูรณ์ดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๐

เด็กชายธนดล สุวรรณบาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๑

เด็กหญิงอารียา บุญมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๒

เด็กชายประกา ปุยพันธุ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๓

เด็กชายอรรถพร แห้วเพ็ชร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๔

เด็กชายนวตกรณ์ วราคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๕

เด็กหญิงเกวลิน รอดเสียงลำ

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๖

เด็กหญิงปารวี สุขสำราญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๗

เด็กหญิงศุภิสรา ใจโปร่ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๘

เด็กชายวีรภัทร สมสี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๙

เด็กชายกรวิชญ์ พร้อมมูล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงสิริกร ตันติวัฒนสิทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๑

เด็กชายสุวัฒฑณะ ตันติสุขารมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๒

เด็กชายกิตติภพ อินทรสูต

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วรฉัตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๔

เด็กชายณัฐกิตต์ ทวีพรสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๕

เด็กชายวีรวิทย์ เถือนเจริญ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๖

เด็กชายณัฐวร คงลือชา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงกุลิสรา แซ่เอียว

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงสุชาวดี ปลาทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๙

เด็กชายดนัย ลีวัฒนา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๐

เด็กชายชโลทร ใจเฟอย
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๑

เด็กหญิงวรรณนิษา คงศิล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๒

เด็กชายชานน พรหมเพชรนิล

๑๖ / ๕ /๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๓

เด็กชายรพีภัทร
หวองเจริญพานิช

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๔

เด็กชายมันคง

่

สังสอน

่

๒๒ / ๕ /๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงณิชารีย์ เหมือนปอง

๑๕ / ๑ /๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

แซ่จาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๗

เด็กหญิงฉันทพิชญา แก้วเกต
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๘

เด็กหญิงณัฐพร หมืนนรา

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๙

เด็กหญิงณัฐธิดา กาฬภักดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๐ เด็กหญิงขนิษฐา  บุญคุ้ม

บุญคุ้ม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๑ เด็กชายสิรภัทร  ไชยลา
ไชยลา

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๒

เด็กชายธนภัทร พัฒนวงศ์กำจร
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๓

เด็กชายวิทวัส เล้าอรุณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๔

เด็กชายปวริศร์ อ้องาม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๕

เด็กชาย .ณัฐดนัย บุณยเลขา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงชลลดา สาหร่าย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๗

เด็กหญิงพัฒน์นรี จัตตุพรพงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๘

เด็กชายกิตติวินท์ ลิมสกุล

้

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๙

เด็กชายศุคลวัฒน์ เพชรพิทยกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงกีรัตยา บุตรขาว
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงธิติมา พิมพ์สุวรรณ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๒

เด็กชายจิรัฐ สวัสดี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กชายภัสกร ชำนาญนาวา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงขวัญจิรา ใหญ่โต
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กชายอุกกฤษฎิ

์

เจริญสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กชายกฤษณพล บุญประเสริฐ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กชายณรงฤทธิ

์

ญาณะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงพรนิภา หลอมทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กชายฉัตรผาภูมิ จันทร์คล้าย
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กชายสุทธิพงศ์ โพธิเย็น

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กหญิงอรรถวดี คำชู
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๒

เด็กชายศิริโรจน์ วันทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ ชืนอารมย์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กชายกันตพงศ์ ชำนาญปา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงนัชชา แจ่มสี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงสุคนธรส อุณหนันท์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๗

เด็กชายธนากร ยงยี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กชายกิตติภูมิ มาเอียม

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กชายไชยชนะ มโหฬาร
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๐

เด็กชายจิรพัฒน์ คนทองดี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๑

เด็กชายศรัณย์กร เข็มทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กชายสุทธิวัฒน์ แจ่มเทียงตรง

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กชายอนุชา อยู่แปน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงปรียาภัทร สืบแจ้ง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๕

เด็กหญิงณัฐธัญญา เอียมสะอาด

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๖

เด็กชายราชศิริชัย น้อยประเสริฐ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๗

เด็กชายกฤตยชญ์ สกุลสุข
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๘

เด็กชายจิราทิป อินถนอม
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๙

เด็กหญิงนรีรัตน์ จึงชัยชนะ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๐

เด็กชายกิตติธัช คำวงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงณัฐนารี ทิพย์ชิต
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงมาริสา นุ่มเจริญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๓
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ ใจบุญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กชายวรพล ชำนาญนาวา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงอภิษฎา ปูชณียพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กชายนนทวัฒน์ พวงมี
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กหญิงนทชนก ธรรมโชติรส
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๘

เด็กชายภูริทัต น้อยหลุบเลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กหญิงมาริสา สงวนศักดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กชายไตรภพ รอดยิม

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงบัณฑิตาภา พรมหอม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๒

เด็กชายสุขวิทย์ ศะศิธร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงณัฐจิรา สุขมณี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กชายธนภัทร กุลเฟอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงทิฆัมพร ทวีระวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กหญิงพนิตานันท์ จันทร์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กชายศิวกร เหมือนเขียว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กชายศุภกฤฐ์ แก่นสุวรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทิพรักษ์
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงเกตน์นิภา ธรรมสาลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงอรัญญา พิมพ์ใหญ่
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๒

เด็กชายชิติพัทธ์ ผิวสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๓

เด็กชายสิรภัทร แสนสม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กชายปฏิญญา นราทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๕

เด็กชายธนาวุฒิ เซียงว่อง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เข็มทอง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๗

เด็กชายอธิปพัฒน์ อินทรสูต
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ ยางเดิม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๙

เด็กชายปกรณ์ โภคา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๐

เด็กหญิงภัทรวดี แช่มลบ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๑

เด็กชายวาฤทธิ

์

พิกาพวง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ หลักทรัพย์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงชนากานต์ ปานยิม

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงรัตนกร ภุมรินทร์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงเบญญาภา ฤทธิศิริ

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๖

เด็กหญิงจิราพัชร ปานเปย
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงสุพิชชา เขาถำทอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงวรัญญา พงษ์หนู
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงวชิรฏา คำสุวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๐

เด็กหญิงชนิดาภา ประเสริฐ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงธนาวรรณ วงสิงห์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กชายประเสริฐ บุษราคัมกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงอริสรา นาสวนรังษี
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงพีรชญา อุ่มแซม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ ขันธจีรวัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กชายพศวัต เหียวนา

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กหญิงโสรยา พงษ์สวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิวงศ์

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กชายสิทธิพร พุทธะชา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงเจศิรา พูแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๑

เด็กชายธนพนธ์ ทองศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๒

เด็กหญิงอารดา นิยมวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงกนกรัตน์ วิเศษสิงห์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๔

เด็กหญิงณิชากร วงษ์โต
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๕

เด็กชายภูรินทร์ พลอยศิลา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๖

เด็กหญิงพิชญา ทรัพย์ยอดแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กหญิงอรพรรณ สุภาพ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๘

เด็กชายแทนคุณ สุขในจิตต์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กชายศรวัส วุฒิเอก
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงพัชราวดี เกศูนย์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงอาลิสา สะสม
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กหญิงกนกอร ใจดี
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงเมษา พุทธะเฮ็ง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ กฤชพิทยเดชา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงมนัชญา รอดประจง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงพรสินี ขาวขำ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กชายอนุชิต เทพหลวงแสน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๘

เด็กหญิงศุรภา โพธิเงิน

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิทอง

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงสิริกัญญา โพธิทอง

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กชายพันธกานต์ ภู่สุวรรณ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กหญิงอภิสรา ถิรนันท์ชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงญาดา ธนะฤกษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงญาติกา โมกขพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ กระต่ายทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา วิเศษสิงห์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กหญิงจิตรลดา ยงทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๘

เด็กชายถกลกานต์ ศรีจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กหญิงสุจิตรา กาวิโล
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๐

เด็กชายรัฐภูมิ ศักดิบุญญารัตน์

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงรัชติกาล ภุมรินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๒

เด็กชายอานัส แหวนเครือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๓

เด็กชายภัทรกิตติ

์

สุขนวพร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงศิริกัญญา พวงแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงอัจฉริญา รัตนปนทะ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงแพรพิไล ออมสิน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงอัจฉรา คนตรง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๘

เด็กชายปฐมชนก สามกองาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงพิชชาพร ขำช่วง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงสิริภา อุ่นจิต

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๑

เด็กชายธนพัฒน์ โฉมชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงณิชาภัทร เกาะลอย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ นิรมิตวสุ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๔

เด็กชายเพียสจิรพัชร ปาเขือ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๕

เด็กชายพรพนา นำนวน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๖

เด็กชายธนัท เถือนเจริญ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๗

เด็กหญิงปพิชญา กอกุลชัง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๘ เด็กชายภาคิน  หนูน้อย
หนูน้อย

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๙

เด็กหญิงสิริกร เนืองยูร
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๐

เด็กชายกฤต เข็มทอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๑

เด็กหญิงวนัญญา ปนทอง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ เขียวเพียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๓

เด็กชายสรรชัย ขาวคล้าย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๔

เด็กชายจิณณรัตน์ เกียรติสาคร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๕

เด็กชายสิทธิพล รัศมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงมาลิณี ปนแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา พิกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๘

เด็กชายพุทธภูมิ เหมือนแดง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ วงษ์ดี
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๐

เด็กชายอนุกูล เจริญโต
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๑

เด็กชายอัษฏางค์ เหมือนจิตต์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๒

เด็กชายยุทธนา แม้นจิตต์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงวาสิตา จิตร์สูง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงยศวดี ยิมทอง

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๕

เด็กชายอัครชัย แสนสุภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๖

เด็กชายสมศักดิ

์

แก้วโสภา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงธันยรัตน์ นิลยะไทร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงชลธิชา นพวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๙

เด็กชายภาณุพงษ์ สุขนิม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๐

เด็กชายชวกร ทองคำขาว
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงชลลดา เสลานิม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๒

เด็กชายชานุ แก่นจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๓

เด็กชายเอกนฤน หนูเล็ก
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๔

เด็กหญิงทิพย์ปภา ศรีบุระ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงพรปวีณ์ จานนอก
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงอรพินท์ ศรีสังวรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๗

เด็กชายกรกช พุ่มพวง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๘

เด็กชายธนภัทร จันทภักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๙

เด็กชายเอกฤกษ์ ศรีศรัทธาภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๐

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญทัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงอณิษฐา ปลอดโปร่ง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๒

เด็กชายกัลยกฤต คงวล
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงณัฏฐิกา เอกจิต
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๔

เด็กชายระพีภัทร พิมพ์แจ่ม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๕

เด็กหญิงมโนทัย เฉิดฉาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงภลินี โภคา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๗

เด็กชายชินราช วงษ์ขันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๘

เด็กชายนนลภพ พ่วงกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๙

เด็กชายวรายุทธ์ ผุดผ่อง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๐

เด็กชายฐิติพงศ์ ชมเชย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๑

เด็กชายวิศรุต จงใจภักดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๒

เด็กชายนราพงษ์ กระดังงา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๓

เด็กชายสรวิชญ์ รักษาเขต
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๔

เด็กหญิงพัตรพิมน มะลิผล
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๕

เด็กชายภูริช นำพา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๖

เด็กหญิงจณิสตา พินิจมนตรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงกันยากร สุนานนท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงสุภัสสรา วิไลวรรณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงฌานิศา เศวตวานิชกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๐

เด็กชายกรวิชญ์ วงศ์คำ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงแพรวาว วรรณศิริ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๒

เด็กชายเดชาธร นิลสอน
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๓

เด็กชายธนกร แดงเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๔

เด็กชายภัทรพล ดีจัด
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๕

เด็กชายสัณหณัฐ หมินแดง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงเหมือนฝน มีคุณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงฐิติพร เซียงหลิว

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๘

เด็กชายณัฐยศ พอกเพิมดี

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๙

เด็กชายรพีภัทร สำเนียงดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงสุรัสดา นากา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงชนาภา หนูอ้น
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ อคิราภาพงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงธรีญา ชัยหงษา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงฐิติมา พรรณา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงอารยากร โตเย็น
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๖

เด็กชายอเนชา เซ็นเครือ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๗

เด็กชายธนกฤต พรหมวรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๘
เด็กหญิงพลอยกาญจน์

เหลืองอมรศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงธนาพร พิสูตร
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๐

เด็กชายธนเสฐฐ์ ผู้มีจรรยางาม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๑

เด็กชายธรฤทธ อินทร์เกตุ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๒

เด็กชายรัชต์ชัย เลิศวิโรจน์ถาวร
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงปาลิตา อนันธมงคล
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงวรวลัญช์ ชุ่มเพ็งพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงอมรกานต์ สุริยงค์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๖

เด็กชายพงศพล ใจดีสกุณี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงไพลิน ผิวผ่อง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงสุธาสินี ชูเลิศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงชนัญชิดา เกาะลอย
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงวราภรณ์ กิจศุภไพศาล
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๑

เด็กชายติณณภพ ขันทองคำ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๒

เด็กหญิงปราณปรียา สมรส
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๓

เด็กชายทีปภัทร เคหะนาค
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๔

เด็กหญิงชวัลนุช ศรีสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๕

เด็กชายอรรถพล ถาวรรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๖

เด็กหญิงธมนวรรณ จันทรสูตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๗

เด็กชายสรสิช กรปรีชา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงลักษิกา สังเงิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงจรัณธร ศรีสวย
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ ลิมศิริสัมพันธ์

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๑
เด็กชายกรณ์พงศ์ไกร เพชรเรืองกุล

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๒

เด็กหญิงกรกนก แซ่ตัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๓

เด็กชายกษม แข่งขัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๔

เด็กชายกษมา จันทร
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์ชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๖

เด็กชายกิติพงษ์ สำเภาทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงกุลสตรี ศรีรุ่งเรือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงจงรัก ลืนโปง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงจณิสตา รอดสืบ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๐

เด็กหญิงจิดาภา ฟกสุวรรณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ เหมือนหงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๒

เด็กชายจิรเมธ มะลิวัลย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

วีระกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๔

เด็กชายฉันทวัฒน์ ปานเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๕

เด็กหญิงชนนิกานต์ สังขดำรง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงชนิกา สภาพักตร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๗

เด็กชายชัยชนะ แดงกูล
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๘

เด็กชายชายแดน ฝอยทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๙

เด็กหญิงชิดชนก แย้มอุบล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ หรีหร่อง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงซานดา มูหะมัด
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๒

เด็กชายณัฐนิธิ บาเปย
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๓

เด็กชายณัฐพงค์ ทิมเกิด
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๔

นางสาวณัฐพร อินเสน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๕

เด็กชายณัฐพล รุ่งกิตติศักดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๖

เด็กชายณัฐพล ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงณัฐมน แผนสมบูรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงดาราวดี จำเริญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๙

เด็กชายถิรคุณ อินทร์ต๊ะแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๐

เด็กชายทัตพงศ์ สุทธิประภา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงทิพย์ชนก พันธ์ฮุน
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๒

เด็กชายธนกฤต บัวทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๓

เด็กหญิงธนพร มะลิพุ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๔

เด็กชายธนพร ศรีกลชาญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๕

เด็กชายธนัท โพธิสุวรรณ์

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จิตต์จีน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๗

เด็กหญิงธิติมา ศุกประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๘

เด็กหญิงธีริศรา ทรัพย์เล็ก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ กัณหา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงนลินนิภา ลิมรัตน์

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๑

เด็กชายนันทภพ เข็มทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๒

เด็กชายนิธิกร บุญสนอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๓

เด็กหญิงนุชวรา อุ่นศิริ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๔

เด็กชายบดินทร์ อินกันยา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๕

เด็กหญิงบุญดี -
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๖

เด็กหญิงปาริกา ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๗

เด็กชายปยวัฒน์ มากกลิน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๘

เด็กชายพชร พันธุ์มี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๙

เด็กหญิงพรวลัย แสนมี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๐

เด็กชายพลณัฏฐ์ ปตธิมากร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปานทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ไสสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๓

นายภราดร รักการดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๔

เด็กหญิงภัทรณิดา วินทะไชย
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงภาวินี ไม่มีนามสกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กชายมณฑป เจริญพานิช
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กหญิงมาริษา ฦาชา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

บุตรจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กชายสุริยา สุริยะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๐
เด็กหญิงหฤทย์ชญาฌ์

เกตุเลขวัตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๑

เด็กชายอดิศร ศุภวัชรโยธิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กชายอธิวัตร์ ปรีจิตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กชายอภิวัฒน์ กล่อมสาขา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๔

เด็กชายอรรณพ หนองขาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงอรุณรัตน์ พรหมชนะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กชายเกริกชัย เรืองศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เหมือนวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กชายเอกนรินทร์ พรมไชย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กชายไตรภพ -
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา เขียวอ่อน
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๑

เด็กชายชินวัตร โนรีราช
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กชายฐณภัทร วิเศษสิงห์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๓

เด็กชายณัฐพล แก้วบัวดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ ทรัพย์ประเสริฐ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กชายธนากร ดอกชะเอม
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ หร่ายมณี
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กชายนัฐวุฒิ พ่อสียา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงนันทัชพร สีสมพาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงนันทิชา คำวันสา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงบวรรัตน์ สังขพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กชายปณิตา นัยเสถียร
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงฟา -
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กชายภพสรรค์ เปรุนาวิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงภัทรศริยา พาเหม
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงรวินท์นิภา บัวเพ็ชร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กชายศุภชัย จารุขันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กชายศุภชัย เซียงฉิน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงสุวรรณชัย อินนอก
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงอลิตา โยธารักษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กชายแก้วขวัญ ไกรเทพ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กชายโชติพัฒน์ จันทร์เปรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กชายณัฏฐ์พงษ์ หอละเอียด

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กชายธีรดนย์ แสงภู่
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๔

นายนนวัสน์ สรบริบูรณ์กิจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๕

นายกรดนัย สมทรง
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๖

นายก้องสกุล

ประดิษฐนิระมานนท์ ๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๗

นายชนินทร์ สินธุมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๘

นายชัยธวัช จันทมาศ
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๙

นายณัฐกิตติ

์

พระแท่น
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๐

นายพรชัย แซ่ซิ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๑

นางสาวศุภนิดา สุดใจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๒

เด็กชายสาธิต พึงทะเล

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๓

เด็กชายสุรวิทย์ ไทรสังขเชวงพร
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงอรณิชา อ้นเกตุ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงอวัศดา คำเขียน
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๖

เด็กชายโยธิน รอดภัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๗

นางสาวจุฑาพร ไชยตา
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๘

นางสาวธิดารัตน์ พุฒชาติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๙

นายธีรภัทร ทันยาผล
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๐

นายปญญวัต จันทร์เลขา
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๑

นายมงคล ชืนบาน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๒

นายกษิภักดิ

์

เต้นพิทักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๓

นางสาวณัฏฐวิณีย์ สามง่ามไกร
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๔

นายณัฐพล หมืนจง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๕

นายธนารัฐ ติดเมิง
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๖

นายพงศกร โอชารส
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๗

เด็กชายภาคภูมิ อินเกาะช้าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๘

เด็กชายพีระวิชญ์ จำปางาม
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๙

เด็กชายปญญา เพ็ชรแสงจันทร์
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๐

เด็กชายสุทธิชัย สะศรีสม ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๑

เด็กชายศิระ ใบบัว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๒

เด็กชายปณต คงสมัย
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงธนพร มินจันทึก
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงปญญพัฒน์ เพชรแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๕

เด็กหญิงอสมาภรณ์ เหมะรักษ์
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงบุหลัน สังข์ทอง
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงผกามาศ หกประเสริฐ
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๘

เด็กหญิงฑิตยา มุสิกไชย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงวิภาวนี แย้มอุ่น

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๐

เด็กหญิงปยกาญจน์ สวนเสน่ห์
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๑

เด็กชายนพรัตน์ ชินเวช

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๒

เด็กชายธีรภัทร์ ภังคานนท์
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๓

เด็กชายธีรเทพ ถินพนา ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๔

เด็กชายวรท กาญจนวิวัฒน์
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๕

เด็กชายชยางกูร เกษรบัวขาว
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๖

เด็กชายเจษฎา น้อยอ่อน ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๗

เด็กชายธาม กรวยทอง
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองห่อ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๙

เด็กหญิงกนกพร วงศ์ศิลา
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒ / ๔๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๐

เด็กหญิงสุพิชญา ยางเยียม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงธนัชชา ชืนแสง

่

๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงอินทิรา ยุรยาตร์
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๓

เด็กชายธนภัทร คงใจ
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๔

เด็กหญิงศิริพรรษา สอบสวน ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๕

เด็กหญิงกฤตญา ชืนชมน้อย

่

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงจันทนิภา สืบนาค
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงธนัชชา ช่างเจริญ
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๘

เด็กหญิงทิพย์ตา ไม่มีนามสกุล
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงพิมพ์อร สอบสวน
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงธีรภรณ์ เหลืองอมรศักดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ ฟกขำ
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงเสาวนีย์ แสงดี
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงณิชาพร โรจน์พวง
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๔

เด็กชายวงศพันธ์ ใบรัก
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๕

เด็กชายศุภกร แสงนิม

่

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๖

เด็กชายณัฐภูมิ เหมือนทด
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๗

เด็กชายวิชญพล ผ่องใส
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงนุนิสา บุญแก้ว
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ เภาด้วง
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๐

เด็กหญิงปาริชาติ ทิมใจทัศน์ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คมขำ
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๒

เด็กชายกฤษฎา พวงมาลัย
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๓

เด็กชายโชติกร รังชัยภูมิ
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เก่งประธาน
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เหมือนทด
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๖

เด็กหญิงวริศรา นฤบดินทร์
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ปราณีนิตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๘

เด็กหญิงปุลนัตย์ อินสว่าง ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๙

เด็กชายพาทิศ สุคนธา
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๐

เด็กหญิงนันทนา ดอกนางแย้ม
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๑

เด็กหญิงแก้ววสา สร้อยทอง
๑๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๒

เด็กชายธีรทัศน์ มันคง

่

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๓

เด็กชายคณิศร บุญแก้ว ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๔

เด็กชายกฤษณะ เท่าเทียม ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๕

เด็กชายปรัญชัย แสงผ่องอำไพ
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงธันยากร ศีลแดนจันทร์
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงวราพร เนียมประยูร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงรพีภัทร สุวรรณสิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๙

นางสาวเสาวดี ไทรสังข์ธิติกุล
๑๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๐

เด็กชายกชภูมิ ภูมิผิว
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๑

เด็กชายกรกฏ สีเดือน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๒

เด็กชายกรรวี หมวกเทศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๓

เด็กชายกรินท์ น้อยวิจิตร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๔

เด็กชายกฤฎชนก ศรีละมุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๕

เด็กชายกฤตนัย ครองหนองแดง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๖

เด็กชายกฤตภัต ฉิมแย้ม
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๗

เด็กชายกฤตฤกษ์ แสงศุภมิต
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๘

เด็กชายกฤติณ กำจรกิตติคุณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๙

เด็กชายกฤติน ปสิงห์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๐

เด็กชายกฤติน อุ่นจิตสกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงกฤติมา สำราญวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงกฤติยาพร วันเพ็ญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๓

เด็กชายกฤติเดช วิจิตรโชติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๔

เด็กชายกฤตเมธ ธีระกุลพิศุทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๕

เด็กชายกฤตเมธ ว่องวรพรกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๖

เด็กชายกฤษกร รุจิราวรรักษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๗

เด็กชายกฤษฎา สุวรรณกร
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๘

เด็กชายกฤษฎากร เชิดชู
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๙

เด็กชายกฤษฏิ

์

เนตยากร
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๐

เด็กชายกฤษณ์นัยน์ ชูประเสริฐ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๑

เด็กชายกลทีป จันทรรักษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงกวินทิพย์ อนันตกิจโกศล
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๓

เด็กชายกวี กิจณรงค์ภากุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๔

เด็กชายกษมา เอียมทอง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๕

เด็กชายกษิดิศ จอมแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๖

เด็กชายกษิดิศ ศานต์รักษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๗

เด็กชายกองทัพ วันสามง่าม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๘

เด็กชายกัญจน์ กลินจำปา

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๙

เด็กชายกันตพงศ์ โพธิศรีทอง

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๐

เด็กชายกันตภณ ภคาพัลย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ บัวหอม
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๒

เด็กชายกัมปนาท จันทร์ทองเทศ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงกัลยกร ประทีป
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงกัลยดา กองพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๕
เด็กหญิงกาญจน์พิชญา

เหลืองรุจินันท์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๖

เด็กชายกายศิต แพ้ชัยภูมิ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๗

เด็กชายกิตติกวิน ศรีแดง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๘

เด็กชายกิตติกุล หาญกล้า
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๙

เด็กชายกิตติชัย ประเสริฐสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๐

เด็กชายกิตติธัช จิณแพทย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๑

เด็กชายกิตติธัช นิมเจริญ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๒

เด็กชายกิตติพงศ์ จันทร์พูล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๓

เด็กชายกิตติพศ รู้พินิจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ สัตย์ต่อชาติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๕

เด็กชายกิตติภูมิ กิตติธงชัยกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๖

เด็กชายกิตติภูมิ หอฉอย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๗

เด็กชายกิตติวรรตน์ โสภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หลีหล่อง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เขียวหวาน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วบัวดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๑

เด็กหญิงกุลชา จินจารักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๒

เด็กชายกุลพัชร พิทักษ์สินธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๓

เด็กชายก้องกิดาการ บุเงิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๔

เด็กชายก้องภพ ทองเทศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๕

เด็กชายก้องภพ วรศิริ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๖

เด็กชายก้องภพ อนุกรรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

คงเพชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๘
เด็กชายขวัญประกาศิต

เมืองช้าง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๙

เด็กชายข่าวดี ตรีตรึก
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๐

เด็กชายคณกร สายมาอินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๑

เด็กชายคณิศร คำหล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๒

เด็กชายคุณานนท์ อินต๊ะวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๓

เด็กชายคุณาภูมิ สำราญมาก
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๔

เด็กชายฆนัท วงศ์สกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๕

เด็กชายจตุรวิทย์ ประเสริฐกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๖

เด็กชายจักรพัฒน์ กล้วยแดง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๗

เด็กชายจักรพันธ์ ศิริรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๘

เด็กชายจักรภฤต จิตรังษี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๙

เด็กชายจักรภัทร อินทมาศน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๐

เด็กชายจาตุรนต์ จิตต์อำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๑

เด็กชายจาตุรนต์ แซ่จิว
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๒

เด็กชายจารุกิตติ

์

บรรทัดกาญจน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๓

เด็กชายจิณณพัต อ่อนน้อย
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๔

เด็กชายจิณณภัทร เล้าเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงจิดาภา เลาหสถิตย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ เรืองจุ้ย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๗

เด็กชายจิตรภานุ คำจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๘

เด็กหญิงจิรณนท์ มังไธสง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๙

เด็กชายจิรพิพรรธ ราคา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๐

เด็กชายจิรภัทร คล้ายเจ๊ก
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๑

เด็กชายจิรภิภัฐร์ ธนาภัทรชัยสิทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๒

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์เทศนา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๓

เด็กหญิงจิรัชญา เนียมหอม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๔

เด็กชายจิรัฏฐ์ ชุมมะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๕

เด็กชายจิรายุ พุ่มน้อย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๖

เด็กชายจิรายุทธ เกตุสง่า
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๗

เด็กชายจิรายุส แก้วทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๘

เด็กชายจิรเมธ บุญจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๙

เด็กชายจีรภัทร วงค์เณร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๐

เด็กชายจีรวัฒน์ สุทธิอาจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๑

เด็กหญิงจีระนันท์ จุฑาทิพย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๒

เด็กชายจุลกร เนตรสุวรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๓

เด็กชายจุลจักร เซียงว่อง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๔

เด็กชายชญานิน สวนสุวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๕

เด็กชายชฎิล ศักดิฉัตรมงคล

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงชนกานต์ พัวทัด

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงชนาธิป พงศ์พันธ์ศักดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๘

เด็กชายชนาธิป ยังดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๙

เด็กชายชนาธิป อ่วมรอด
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงชนิกานต์ วิทยา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๑

เด็กชายชนิตพล สุวรรณประเสริฐ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๒

เด็กชายชยพล แก้วพระ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๓

เด็กชายชยวุฒิ จันทร์ชนะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๔

เด็กชายชยานันต์ คงชนะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๕

เด็กชายชยุต โฆษิตวณิชย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๖

เด็กชายชลกฤษฎิ

์

แจ้บุญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๗

เด็กชายชวกร ว่องวัชรพร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๘

เด็กชายชัชชัย วินิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๙

เด็กชายชัยพันธ์ จันทร์นุ่ม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๐

เด็กชายชัยยุทธ คำปาน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๑

เด็กชายชัยยุทธ น้อยบรรจง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๒

เด็กชายชัยวัฒน์ น้อยยิม

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๓

เด็กชายชัยวัฒน์ พันธ์พืช
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๔

เด็กชายชากร สังขประมุท
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๕

เด็กชายชาคริต รามโกมุท
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๖
เด็กชายชาญนนท์ณัฏฐ์

นาเครือ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๗

เด็กชายชาตรี ฉันทปราโมทย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๘

เด็กชายชำนิ สระบริบูรณ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๙

เด็กหญิงชิดชนก จิตธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๐

เด็กชายชินกฤต อ้นเชิด
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๑

เด็กชายชินวัตร ขวัญน้อย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๒

เด็กชายชุมพล เบ็ญพาด
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๓

เด็กชายชูวิทย์ เสาร์แก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๔

เด็กชายชโยดม วงศ์ราช
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๕

เด็กชายชโยธร กันตา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๖

เด็กหญิงญาณิกา เชาวนเมธากุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงญาณิศา ขันทวี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงญาณิศา ญาณะณิสสร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงญาดา เหลียมเพ็ง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๐

เด็กชายฐปนนท์ จุนทการ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๑

เด็กชายฐปนพ อุ่นอาสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๒

เด็กชายฐาปตย์ ทองอินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ คำสี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๔

เด็กชายฐิติวัฒน์
อุณหสุทธิยานนท์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๕

เด็กชายฐิติวุฒิ กวางคีรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๖

เด็กชายณฐพนธ์ ประยูรมหิศร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๗

เด็กชายณพล คัมภีร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๘

เด็กหญิงณภัทร พอกพูลขำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๙

เด็กชายณภัทร ลีวัฒนา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงณภัทร แย้มสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๑

เด็กชายณรงค์พล สืบเสน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๒

เด็กชายณราชัย ชาววังไทร
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๓

เด็กชายณัชพล ขจรไพศาล
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๔

เด็กชายณัฏฐชัย ปนหยัด
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๕

เด็กชายณัฏฐชัย สอนใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๖

เด็กชายณัฏฐากร ประจงจัด
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๗

เด็กชายณัฐกานต์ ชมจอหอ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๘

เด็กชายณัฐกานต์ สร้อยนาค
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๙

เด็กชายณัฐชานนท์ มงคลรัตนาสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๐

เด็กหญิงณัฐณิชา มากิตติธร
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๑

เด็กชายณัฐดนัย กริมใจ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๒

เด็กชายณัฐดนัย มูลประเสริฐ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๓

เด็กชายณัฐดนัย เสมแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๕

เด็กชายณัฐภัทร ขุนเณร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๖

เด็กชายณัฐภัทร ภักดีศุภผล
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๗

เด็กชายณัฐภัทร เซียงฉิน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๘

เด็กชายณัฐภูมิ นันทะศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๙

เด็กชายณัฐวัชร วาลมูลตรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก่งหลวง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๑

เด็กหญิงณัฐวิภา ขวัญชู

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๒

เด็กชายณัฐวี ศิริรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทรขันตี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ประทุมทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วาจะเสน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แก่งหลวง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ฤทธิภักดี

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๙

เด็กชายณิชกมล ทองดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงณิชา เสถียรรูป
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๑

เด็กชายดนุนันท์ นามแจ่ม
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๒

เด็กหญิงดรัลรัตน์ ใจรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๓

เด็กชายดลฤทธิ

์

บึงแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๔

เด็กชายดารากร บุญเล็ก
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงดีลดา แห่งธานีราเมศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๖

เด็กชายตนุภัทร รอดด้วง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๗

เด็กชายตรัยคุณ ธานี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๘

เด็กชายตรีภพ อรชร
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๙

เด็กชายตะวัน กร่อยกระโทก
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๐

เด็กชายถาวร ฉลาดพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๑

เด็กชายถิรณัฐ เตียวเย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๒

เด็กชายถิรพุทธิ

์

พวงมาลัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๓

เด็กชายทวีคูณ พูนศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๔

เด็กชายทศพล ประหยัดวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๕

เด็กชายทักธรรม ชินณะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๖

เด็กชายทักษ์ดนัย คงควร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๗

เด็กชายทัตพงศ์ นรินทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๘

เด็กชายทินณภัทร แก้วดำรงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๙

เด็กชายทีปกร รังรืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๐

เด็กชายธงชัย ยิมแย้ม

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๑

เด็กชายธนกร ภัทราพรพิสิฐ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๒

เด็กชายธนกร สังข์เงิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๓

เด็กชายธนกฤต กาญจนลาวัณย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๔

เด็กชายธนกฤต ปานสุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๕

เด็กชายธนกฤต สนตุ่น
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๖

เด็กชายธนกฤต เสมาใหญ่
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๗

เด็กชายธนดล ฉำแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๘

เด็กชายธนดล ท่าฉลาด
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๙

เด็กชายธนดล ธรรมาภิรมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๐

เด็กชายธนทัต ครุฑสุวรรณ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๑

เด็กชายธนทัต ศิริบุตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๒

เด็กชายธนทัต สุวรรณวิจิตต์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๓

เด็กชายธนธรณ์ ตันเจริญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๔

เด็กชายธนบดินทร์ ธงพุทธรักษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๕

เด็กชายธนภัทร ขำแย้ม
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๖

เด็กชายธนภัทร ทามแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๗

เด็กชายธนภัทร นุ่มแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๘

เด็กชายธนภัทร พรหมเกิด
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๙

เด็กชายธนภัทร สุขเกษม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๐

เด็กชายธนภัทร์ วจีสัตย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ กันยามา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ ดอกเทียน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ นามดิษฐ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ มาโต

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ วังกุ่ม
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสกุลอำพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ฉี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๘

เด็กชายธนวิชญ์ พรมท้วม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๙

เด็กชายธนะพัฒน์ พงศ์พัฒนรัฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๐

เด็กชายธนัท สอาดวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๑

เด็กชายธนา หลวงราช
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๒

เด็กชายธนากร ทองปลาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๓

เด็กชายธนากร รำเทียนทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๔

เด็กชายธนากร หาญสมบูรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๕

เด็กชายธนากร อ่อนนิม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๖

เด็กชายธนากร ไทยผึง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๗

เด็กชายธนาพร สืบสาย
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๘

เด็กชายธนโชติ คู้เจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๙

เด็กชายธราเทพ ศรีอรรชนานันท์
๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๐

เด็กชายธราเทพ เอียมจ้อย

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๑

เด็กชายธฤต ปยะพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๒

เด็กชายธวีสิทธิ

์

นาคอ้น

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงธัญจิรา ลิเลิม

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๔

เด็กชายธันยบูรณ์ สุขกรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงธันยพร สถาพรพิบูลย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๖

เด็กชายธันวา คชายุทธ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๗

เด็กชายธารา ครองทรัพย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๘

เด็กชายธำรงชัย คำหอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๙

เด็กชายธิติกานต์ สัตย์ธรรมรังษี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๐

เด็กชายธิติชัย อุ้มวารี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๑

เด็กชายธิติวุฒิ อินดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๒

เด็กชายธิษณ์ชภณ ชีวังกูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๓

เด็กชายธีธัช แสงจินดา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๔

เด็กชายธีรพงค์ ดีคล้าย
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๕

เด็กชายธีรภัทร กิตติธงชัยกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๖

เด็กชายธีรภัทร พูดขุนทด
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๗

เด็กชายธีรภัทร สวัสดิใจ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๘

เด็กชายธีรภัทร์ บุญภาอนันต์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๙

เด็กชายธีรวัฒน์ เจือตี

๋

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์ศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๑

เด็กชายธีรุฒ ศรีทองดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๒

เด็กชายธีรเดช หมดทุกข์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๓

เด็กชายนคร สุดสวงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๔

เด็กชายนครินทร์ พรมโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๕

เด็กชายนนทกร เลียมวิไลรัตน์

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๖

เด็กชายนนทกานต์ งามเลิศศุภร
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๗

เด็กชายนนทกานต์ รัตโนภาพ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๘

เด็กชายนนทพัทธ์ เหลืองอมรศักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๙

เด็กชายนนทวัฒน์ จงรุ่งเรืองถาวร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๐

เด็กชายนนทสิทธิ

์

คุณประดิษฐ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๑

เด็กชายนนทิวรรธน์ พิสุทธอานนท์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๒

เด็กชายนนท์นรุตม์ บุญยศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๓

เด็กชายนนท์ปวิธ จีระดิษฐ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๔

เด็กชายนพณัฐ คงกระพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๕

เด็กชายนพฤทธิ

์

เพ็งสกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๖

เด็กชายนพเกล้า แพงแซง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๗

เด็กชายนรวีร์ เทนอิสสระ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๘

เด็กชายนราวิชญ์ ทาปาละ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๙

เด็กชายนฤสรณ์ โตสงวน
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๐

เด็กชายนวพล จิตตังสกุล

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๑

เด็กชายนัฐชนนท์ ภาคภูมิ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๒

เด็กหญิงนันทนัช คำตัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๓

เด็กชายนันทวัฒน์ เทียนชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ มีจันเพ็ชร

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๕

เด็กชายนันท์ธวัช สุนทรทยาภิรมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๖

เด็กหญิงนันท์ธิชา บัวสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๗

เด็กชายนิพล ปานพวง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงนิภาพร ธีระแนว
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๙

เด็กชายนเรศ ผาสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๐

เด็กชายน่านนภา จรเข้
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

นาคเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงบุณยภัทร สืบหิรัญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๓

เด็กชายปกรณ์ แปนอินทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๔

เด็กชายปฏิภาณ ชงกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๕

เด็กชายปฏิภาณ ธรรมวิเศษ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๖

เด็กชายปฏิภาณ ภูลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๗

เด็กชายปฏิภาณ เอกจีน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๘

เด็กชายปฐมพร เชียวชาญ

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๙

เด็กหญิงปฐมาวดี ระบอบ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงปณพร มุสิกรังศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงปณิสรา โมกขพันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๒

เด็กชายปภาวิน สินเจริญชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๓

เด็กชายปรวิศร์ โชคเทอดธรรม
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๔

เด็กชายประกาศิต พันธุ์แตง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๕

เด็กหญิงปรางทิพย์ เฉลิมวิบูลย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๖

เด็กชายปริญญา เจริญรักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๗

เด็กชายปริพงษ์ สรวมนาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๘

เด็กชายปริพัทธิ

์

เสือส่าน
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๙

เด็กชายปวริศ จันทร์จู
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๐

เด็กชายปวรุตม์ อินทร์พรหม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ทรงจิว

๋

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๒

เด็กชายปญญาวุธ วรรณะรุ่งโรจน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๓

เด็กชายปณณ์ ยอดวงษ์กอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๔

เด็กชายปาณวัฒน์ เซียงจง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงปาณิศา เอกสาร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงปาณิสรา สันติสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงปารมี ธรรมกุลางกูร
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงปาริฉัตร ทุมทน
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๙

เด็กชายปยทัช สินทร
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงปยวรรณ แซ่ตัน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๑

เด็กชายปยวุฒิ สุทธิมาส
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๒

เด็กชายปยะยุทธ เขียววรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงปุณยนุช ต่วนวิวรรธน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๔

เด็กหญิงผดาชไม สุประพนธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๕

เด็กชายพงศกร พวงแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๖

เด็กชายพงศธร จิรพงศธร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๗

เด็กชายพงศธร บุญอารีย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๘

เด็กชายพงศ์พิพัทธ์ กระต่ายทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๙

เด็กชายพงษกร ชาคริม

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๐

เด็กชายพงษ์พนิช เจริญพร
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๑

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ วิเศษสิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๒

เด็กชายพงษ์เทพ อุไรรัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๓

เด็กชายพชร วิถีประดิษฐ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๔

เด็กชายพรชัย อำพันทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ มันมุ่งยนต์

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๖

เด็กชายพรวัฒน์ หมวดผา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๗

เด็กชายพรหมชนะ เงินบาท
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๘

เด็กชายพรหมมินทร์ กาญจนภวนาถ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๙

เด็กชายพฤฒิพงศ์ ยงสุวัฒนะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๐

เด็กชายพฤทธิพงษ์ ปนทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๑

เด็กชายพลธเนศ น้อยโนนทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๒
เด็กหญิงพลอยนำเพชร

เนตรทิพย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๓

เด็กชายพศิน เบ็ญพาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๔

เด็กชายพสธร ชาญมานิต

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๕

เด็กชายพหล วิเศษสิงห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๖

เด็กชายพัชรดนย์ จารุถิระสวัสดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๗

เด็กชายพัชรพล กิตติวิรยานนท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๘

เด็กชายพัชรพล ฉิมพาลี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๙

เด็กชายพัชระ ยันตะพานิช
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ แสนศึก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ ชูดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๒

เด็กชายพันธวัช เกษราช
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๓

เด็กชายพันธวัสส์ บุญเฉลย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๔

เด็กชายพันธุ์ธัช ดาบเงิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๕

เด็กชายพัสกร โชติกเดชาณรงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๖

เด็กหญิงพิชชากร เจริญยงอยู่
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๗

เด็กชายพิตตินันท์ ทองธรรมชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๘

เด็กชายพิทยุตม์ เพลงปาน
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๙

เด็กชายพิธารวัฒน์ เกตุมณี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๐

เด็กชายพิพัฒน์ คนตรง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ชไม ใคร่ครวญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๒

เด็กชายพิศิษฐ์ บุญอ่อน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๓

เด็กหญิงพิสชา เนตรสว่าง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๔

เด็กชายพีรพล ครุฑวงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๕

เด็กชายพีรพัฒน์ มาศศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วปลาด
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๗

เด็กชายพีรภัทร ปรางจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๘

เด็กชายพีรภัทร์ สุภาพ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๙

เด็กชายพีรวิชญ์ กาญจนสาธิต
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๐

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีทับทิม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๑

เด็กชายพีระณัฎ อ่อนฉำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๒

เด็กชายพีระวัฒน์ ประชาฉาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ จอมภา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๔

เด็กหญิงพุธิตา มงคลทิพย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๕

เด็กหญิงภคนันท์ กอวงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๖

เด็กชายภคนันท์ แซ่ตัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๗

เด็กชายภควัน หอทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๘

เด็กชายภรภัทร อุ้ยฟก
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๙

เด็กชายภวัต รืนนุสาน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงภัคจิรา จันทยงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๑

เด็กหญิงภัคจิรา ชนะชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๒

เด็กชายภัคพล สุขโข
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๓

เด็กชายภัคพล แดนธรรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๔

เด็กหญิงภัณฑิรา ชินวัฒนกาญจน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงภัทธิรา คิวศิริ

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงภัทรพร อินทร์แก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๗

เด็กชายภัทรพล จันทร์เพชร
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๘

เด็กชายภัทรพล พรหมอยู่
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๙

เด็กชายภัทรยศ กาญจนดารา
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๐

เด็กชายภาณุ รุ่งเช้า
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๑

เด็กชายภาณุพงศ์ เจิงสอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ใจใหญ่
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๓

เด็กชายภาณุพงษ์ เชือมชิด

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงภารดี เสวกวาป
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๕

เด็กชายภาสวีร์ ธัญญเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๖

เด็กชายภาสวีร์ วงศ์เพ็ญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๗

เด็กชายภีรภัทร ศรีมาพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๘

เด็กชายภุมมา เม่งอำพัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๙

เด็กชายภูดิศ คล้ายคลึง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๐

เด็กชายภูตะวัน ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๑

เด็กชายภูบดินทร์ จับศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๒

เด็กชายภูมิดนัย ช่วงไชยกิจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๓

เด็กชายภูมิธรรม กลำกลิน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๔

เด็กชายภูมิน ปนตุรงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๕

เด็กชายภูมินทร์ สุขขุม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ เทียงธรรม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ แดงอร่าม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๘

เด็กชายภูมิวัฒน์ พุฒิเอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๙

เด็กชายภูริพัฒน์ ทองทรัพย์สถิต
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๐

เด็กชายภูริพัฒน์ บุญรอด
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๑

เด็กชายภูริพัฒน์ สอนใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๒

เด็กชายภูริภัทร เทพคำปลิว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๓

เด็กชายภูริวรรธน์ เข้มแข็ง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๔

เด็กชายภูวดล ปุญประวัติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๕

เด็กชายภูวิช สบายเหลือ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๖

เด็กชายภูษณะ อารมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๗

เด็กชายภูเดช -
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๘

เด็กชายภูเบศวร์ แดงอร่าม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๙

เด็กชายมงคล บุญดำเนิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๐

เด็กชายมนต์ชัย บุญเลิศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงมาริสา ยูงศิริกาญจน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๒

เด็กชายยงศิลป รัตนา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๓

เด็กชายยศนันท์ งามขำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๔

เด็กชายยศพนธ์ สังข์ศิลปชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๕

เด็กชายยศพนธ์ อนันตวรพจน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๖

เด็กชายยิงยศ

่

อ่อนสร้อย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๗

เด็กชายรชต เกียรติซิมกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๘

เด็กชายรชตะ สมรูป
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๙

เด็กชายรณกฤต แก่นจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๐

เด็กชายรพีวิทย์ วารีสถิตย์จิตร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงรมิดา กุลสุ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๒
เด็กชายรวินทร์วรรธน์

ตะโกใหญ่
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๓

เด็กชายรัชชานนท์ ชันสกุณี

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๔

เด็กชายรัชชานนท์ สนธิวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๕

เด็กชายรัฐปชา พรมสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๖

เด็กชายรัตนโชติ บุญช่วย
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๗

เด็กชายราเมศ กาญจนคชินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงรินลนี มีสมิง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๙

เด็กหญิงลัคนา สร้อยทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๐

เด็กชายลัทธวิทย์ พูลสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๑

เด็กชายลือชา อิมวงค์

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๒

เด็กชายวงศธร สร้อยทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๓

เด็กชายวงศธร สุขสวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๔

เด็กชายวชิรวิทย์ ชมสกุณี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๕

เด็กชายวชิระ เซียงจ๊ง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงวณัชกานต์ มารัตนะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงวรกมล หนูขาว
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๘

เด็กชายวรชิต สว่างเนตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๙

เด็กชายวรชิต แผนคง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๐

เด็กชายวรดิศ บ่อสิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๑

เด็กชายวรพล เบญพาด
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๒

เด็กหญิงวรรณวลี นพรัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๓

เด็กชายวรรณะ ทองสี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงวรรษชล คงเพ็ชรศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๕

เด็กชายวรัญู หมดทุกข์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๖

เด็กหญิงวรัทยา สัมพดา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๗

เด็กชายวรากร
กาญจนแพทย์นุกูล ๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๘

เด็กชายวริศ จิตติชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงวริศรา หล่อศิลาทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๐

เด็กชายวรโชติ พรวัชรชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๑

เด็กชายวสุ ปานสอาด
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๒

เด็กชายวัชรพงษ์ เพ็ชร์เลิศ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๓

เด็กชายวัชรพล เทพเทียน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๔

เด็กชายวัชรวุฒิ แรงครุฑ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๕

เด็กชายวัชระ อุทัยผล
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๖

เด็กชายวัชรากร พรานพนัส

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๗

เด็กชายวัฒนฉัตร พานิชนอก
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๘

เด็กชายวัฒนชัย ทองมี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๙

เด็กชายวัทธิกร สนไชย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๐

เด็กชายวาริน ขุนณรงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๑

เด็กชายวิกรานต์ โชคเกษตรชัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๒

เด็กชายวิชชากร คำชืน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๓

เด็กชายวิชญะ มีชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๔

เด็กชายวิทวัส หมดทุกข์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๕

เด็กหญิงวิทาดา ปญญาหงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๖

เด็กชายวิธวินท์ ปล้องนิราศ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๗

เด็กชายวิธวินท์ ไวย์วิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๘

เด็กหญิงวิภาวี กลินหอม

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๙

เด็กหญิงวิวรรณ วัชรขจร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๐

เด็กชายวิศวะ รักราษฎร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๑

เด็กชายวีรภัทร ไชยตาแสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๒

เด็กชายวีรภาพ ศรีภุมมา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๓

เด็กชายวีรวัฒน์ สิทธิยศ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๔

เด็กชายวีระยุทธ นิลบุตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๕

เด็กชายศกลวัฒน์ วิจิตรศิริโชติ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงศรวณีย์ คำฝาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงศรัญญา บูรณะมณฑล
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๘

เด็กชายศรายุธ สุขเกษมพิทักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๙

เด็กชายศราวุธ จันจินดา

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๐

นายศศิกานต์ ไคลมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงศศิชา พุฒิลือชา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๒

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ธรรมรงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล สวัสดิหิรัญกิจ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๔

เด็กชายศักดินนท์ พุ่มย้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๕

เด็กชายศักดิชัย

์

แม้นทิม
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๖

เด็กชายศิรชัช วิไล
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๗

เด็กชายศิรภัส ทองเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๘

เด็กหญิงศิรภัสสร มุจลินทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๙

เด็กชายศิริชัย ศรคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๐

เด็กชายศิลา กลัดตลาด
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๑

เด็กชายศิวกร ช้างเชือวงษ์

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๒

เด็กชายศิวกร สารวิทย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๓

เด็กชายศิวกร เอียมสำอางค์

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๔

เด็กชายศิโชค แปรคันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๕

เด็กชายศุชัย กำจรฤทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๖

เด็กชายศุภกร ตันเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๗

เด็กชายศุภกร บุญสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๘

เด็กชายศุภกฤต ศศิอธิคม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๙

เด็กชายศุภกฤต เกียรติสิริชัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๐

เด็กชายศุภกฤต ไข่ม่วง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๑

เด็กชายศุภการณ์ สงวนทรัพย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๒

เด็กชายศุภชัย ดอกไม้
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๓

เด็กชายศุภณัฐ รวมใหม่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๔

เด็กชายศุภวิชญ์ เงินถาวรกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๕

เด็กชายศุภวิชญ์ แจ่มจำรัส
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงศุภสุตา ผ่องใส

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๗

เด็กชายศุภากร แก้วหนองโพธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๘

เด็กชายสถาพร สัตยชิติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๙

เด็กชายสมการ กังน้อย
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๐

เด็กชายสรจักร เจียมบรรจง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๑

เด็กชายสรพัศ จันทศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๒

เด็กชายสรยุทธ จิตต์นิยม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๓

เด็กชายสรวิชญ์ คำมูล
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๔

เด็กชายสรวิชญ์ เชือดี

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๕

เด็กชายสรศักดิ

์

อิมกมล

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๖

เด็กชายสรายุทธ จารุพงศ์ประภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๗

เด็กหญิงสริดา เห็นสว่าง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงสริสา พงษ์ศักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๙

เด็กชายสัญชัย ศรีปานเงิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๐

เด็กชายสันติภาพ ด้วงทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๑

เด็กชายสิทธินนท์ จันทร์สอน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๒

เด็กชายสิทธิพร เหมือนมิง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๓

เด็กชายสิทธิพร แซมรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๔

เด็กชายสิทธิพัฒน์ มีคง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๕

เด็กชายสิทธิโชค อินทวัฒน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงสินรดา เกียรติอมรเวช
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๗

เด็กชายสิรภพ ภู่ทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๘

เด็กชายสิรภพ เหลืองประเสริฐ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๙

เด็กชายสิรวิชญ์ จักรพิมพ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๐

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เสถียรุจิกานนท์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงสุชญา ตัณทวิวัฒน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๒

เด็กหญิงสุชานันท์ สอดศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๓

เด็กหญิงสุพัชฌา ปนตาวะนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทองอ้ม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๕

เด็กชายสุรพัศ อุดมสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๖

เด็กหญิงสุรภา พนมชัยสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงสุรภา เลาหอุดมโชค
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๘

เด็กชายสุรวิทย์ นำใจดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๙

เด็กชายสุรวีร์ อุ่นทวีทรัพย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๐

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ตาลสกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๑

เด็กชายสุวภัทร สาลาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๒

เด็กชายสุเมธ นาคสำฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๓

เด็กชายสุเมธ หนูขาว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๔

เด็กชายหัสดิน ซิบเข
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๕

เด็กชายอชิตะ อินทจร
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๖

เด็กชายอดุลวิทย์ อดทน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๗

เด็กชายอธิวัฒน์ จุ้ยช่วย
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๘

เด็กชายอธิวัฒน์ หาญปรีชาสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๙

เด็กชายอธิศกิตต์ ทัพเดชาพงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๐

เด็กหญิงอนามฤณ อินธิบาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๑

เด็กชายอนุรักษ์ เมฆฉาย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๒

เด็กชายอพิชญา อันเท่ห์

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๓

เด็กชายอภิชาติ บุญมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๔

เด็กชายอภิธาร เซียวสุรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๕

เด็กชายอภินันท์ เตชะวัฒนาพร
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๖

เด็กหญิงอภิสรา แซ่โค้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เอียมสอาด

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๘

เด็กชายอรรถกร ประจวบดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๙

เด็กชายอรรถพล พัฒนมาศ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงอรไพลิน ทัดวอน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงอรไพลิน วณิชยาพณิชย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๒

เด็กชายอวิรุทธิ

์

จินดากูล
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๓

เด็กชายอัครพนธ์ ดาบแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๔

เด็กชายอัครพนธ์ เนยไธสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๕

เด็กชายอัครพล ธำรงค์ประดิษฐ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงอัญชิษฐา อายุยงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงอัญชิษฐา แหวนเงิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงอัณณา นามมัน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๙

เด็กชายอัตะนันต์ วันจันทึก
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๐

เด็กชายอัษฎายุธ ฉายอรุณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีนิถิ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๒

เด็กชายอาทินันท์ รืนนุสาร

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๓

เด็กชายอิทธิพล โพธิป

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๔

เด็กชายอิทธิพัฒน์ ศรีตะลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๕

เด็กชายอิศวะ สุขเพิม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงอุษาคเนย์ ม่วงแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๗

เด็กชายเกรียงไกร อ่อนละมัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๘

เด็กชายเกษมสันต์ นราดิลก
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๙

เด็กชายเกิดกาญจน์ เดชธนสถิรนันท์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๐

เด็กชายเขตต์นที ศิริหลวง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๑

เด็กชายเขมชาติ รุ่งสว่าง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๒

เด็กชายเจษฎา เซี่ยงหวอง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๓

เด็กชายเจษฎา เหมพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สง่าโฉม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๕

เด็กชายเฉลิมพล วิเชียร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๖

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ทนนำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๗

เด็กชายเชิดเกียรติ สำเภาทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๘

เด็กชายเดชาวัต แก้วประเพณี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๙

เด็กชายเตชิต เฮ้าสกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๐

เด็กชายเตชินท์ ทองนิม

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๑

เด็กชายเตชินท์ พานทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๒

เด็กชายเนติ มีทรัพย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๓

เด็กชายเนติธนันท์ ทิพย์ประไพ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงเบญจภรณ์ ลิมวัฒนานนท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๕
เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์

วัฒนา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๖

เด็กชายเปนต่อ คล้ายนุ่ม
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงเพลงพิณ ภูริเทเวศร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๘

เด็กหญิงเมธาวี สุมาลย์มาศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๙

เด็กชายเมธิชัย ขำครุฑ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๐

เด็กชายเมษา ปนแตง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๑

เด็กชายเรืองศักดิ

์

มืดอินทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๒

เด็กชายเรืองศักดิ

์

เพียรทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ม่วงงาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เกิดโภคา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๕

เด็กชายเสฐียรพงษ์ บริสุทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๖

เด็กชายเสถียรภาพ ยางสูง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๗

เด็กชายเอกคณา วงษ์อัยรา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๘

เด็กชายเอกวัสส์ เอือสุขนุกูล

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๙

เด็กชายแดนดนัย รัตนา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๐

เด็กชายแทนคุณ ธัญธาดาพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๑

เด็กชายแผ่นฟา พิลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๒

เด็กชายแพพิพัฒน์ มิลินทจินดา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงแพรวา มันคง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๔

เด็กชายโชติกานต์ สมรูป
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๕

เด็กชายโชติชยุตม์ ไทยเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงโชษิตา กังสภัทรกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๗

เด็กชายโภคิน ยิมแย้ม

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๘

เด็กชายโรจนฤทธิ

์

สิริล้อสกุลเพชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๙

เด็กชายไตรภพ นำทิพย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๐

เด็กชายไปศล สิงห์เรือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๑

เด็กชายไพรัตน์ สุทธินันท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๒

เด็กหญิงไอศิยา ศรีปญญา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๓

เด็กชายชลทร ชินนะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๔

เด็กชายนพณัฐ วงค์น้อย
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๕

เด็กชายประภัทร อินทร์ปญญา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๖

เด็กชายพงศ์ปกรณ์ เปรมประเสริฐ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๗

เด็กชายพนิช เกตุจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๘

เด็กชายสุทธิภัทร สังข์ทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๙

เด็กชายสุปฏิบัติ บุรณนัฏ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๐

เด็กชายอนวัช ชรินทราวุฒิ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๑

เด็กชายอนาวิล โพธิศรี

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๒

เด็กชายอานุภาพ แผ่ประเสริฐ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๓

เด็กชายกฤษฎา วงษ์น้อย
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๔

เด็กชายกวิภัฎ แสนสม
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๕

เด็กชายกิตติธัช พัฒน์มณี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๖

เด็กชายกิตติภพ โสไกร
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๗

เด็กชายจิรายุ คชายุทธ
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๘

เด็กชายญาณากร ทรัพย์ถาวรชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีภา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าเจริญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๒

เด็กชายตะวัน พชนะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๓

เด็กชายนนทการ ทองเมืองหลวง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๔

เด็กชายนพธเนศน์ สิริธารเบญจกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๕

เด็กชายนวพล ณ.พัทลุง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๖

เด็กชายปฏิภาณ บุญอ่อน
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๗

เด็กชายปยพล ฐานบำรุง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๘

เด็กชายพลวิชญ์ ทองแก้วกูล
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๙

เด็กชายพัชรพล พุทธิเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๐

เด็กชายพิสิษฐ์ ก๊อกเจริญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๑

เด็กชายพิเชษฐ์ศักดิ

์

ศรคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๒

เด็กชายมีศักดิ

์

ติยาภักดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๓

เด็กชายวัชรัศนิ

์

ทองเมืองหลวง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๔

เด็กชายสารินท์ สมบูรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๕

เด็กชายสิขรินทร์ คอนหาญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๖

เด็กชายสิรภพ ราชวัตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๗

นายสุทธิพงษ์ ทองสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๘

เด็กชายสุระพันธ์ วัฒน์ศรีธานัง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๙

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

ชูเลิศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๐

เด็กชายเกียรติศํกดิ

์

ทรัพย์ในโถทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ชำพาลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๒

นางสาวริสา บาทบำรุง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ประเสริฐ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สุนทร
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เซียงว่อง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๖

เด็กหญิงกรกนก ปุณณะการี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๗

เด็กหญิงกรรเกด สุขคำภา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๘

เด็กชายกฤตยชญ์ สุขอร่าม
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๙

เด็กชายกฤษกร คำปาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๐

เด็กหญิงกฤษณี เข็มอุดม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๑

เด็กหญิงกวิสรา พัฒนมงคลเชฐ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๒

เด็กชายกษิดิเดช

์

ทองนุ่ม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๓

เด็กหญิงกัณฐมณี ดาบทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๔

เด็กชายกันตกฤษฏิ

์

ชุติภัคธีมาพงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๕

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ศรีสันต์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๖

เด็กชายกัมพล ทรัพย์ไพบูลย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๗

เด็กหญิงกัลยวรรธน์ ดีคล้าย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๘

เด็กหญิงกิตติชัญาณ์ มณีชณาพงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๙

เด็กชายกิตติพงศ์ นิสสัยดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงกุลนัฐ จันทร์นาลาว
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๑

เด็กหญิงคล้ายจันทร์ ขำคำไพ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงจณิสตา รุ่งสว่าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงจตุรพร หล้าช่อง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงจันทร์ชนก นกจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๕

เด็กหญิงจารุภา ธนเศรษฐสิริ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๖

เด็กหญิงจิณณพัต แผนสมบูรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๗

เด็กหญิงจิดาภา กิตติอุดมพานิช
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงจิตตวดี นุชนิม

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๙

เด็กหญิงจิตรานนท์ ใฮวัง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๐

เด็กหญิงจิตินันต์ เนียมประเสริฐ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๑

เด็กชายจิรภัทร เกียรติเกือกูลชัย

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ภูปญญา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๓

เด็กชายจิรเดช มีหลาย
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๔

เด็กหญิงชญาภรณ์ เพ่งผล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๕

เด็กชายชนะพนธ์ โปร่งจิตต์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๖

เด็กชายชนากร กุฎี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กหญิงชนิดาภา มานะชัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กหญิงชนิษฐาพัทธ สืบจากอินทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กหญิงชมพูนุท ประชาฉาย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงชลธิชา วังหิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กชายชลันธร การดำริห์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงชลัยรัตน์ พัฒจันทร์หอม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กชายชวกร ปานอุรัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กหญิงชวันรัตน์ จันทร์คงวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เดชพิบูลย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๖

เด็กหญิงชินานาง จำนงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๗

เด็กหญิงญาณิศา เดชรุ่ง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงฐิตาภา ชมเพ็ชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ วุฒิยา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๐

เด็กหญิงณัชชา ใจเอือย

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๑

เด็กชายณัชพล เอียมใจดี

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา
กาญจนจินดาภรณ์ ๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๓

เด็กหญิงณัฐชา สืบหยิว

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงณัฐฑริกา เบญพาด
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วกองศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๖

เด็กชายณัฐดนัย ดาบแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กชายณัฐดนัย เลิศรัตนาพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ปยรัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงณัฐพร พรานไพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กหญิงณัฐวดี จำปาอินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ วงษ์แก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กหญิงดนยา ชมเพ็ชร
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๓

เด็กหญิงต้นฝน น้อมแนบ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๔

เด็กชายถาม์พร กาดนอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๕

เด็กชายทรงภพ ล้วนแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงทักษพร จิตนิยม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๗

เด็กชายธนกร บุญประสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๘

เด็กชายธนพนธ์ บึงแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๙

เด็กหญิงธนพร จงจีรานนท์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๐

เด็กชายธนภัทร พรานไพร
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๑

เด็กชายธนภัทร เจริญทรัพย์สันติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงธนัชพร พิทักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๓

เด็กชายธนินท์รัฐ สุนทรจิราพงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ หนุนภักดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๕

เด็กหญิงธัญวรรณ อึงพานิช

๊

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๖

เด็กหญิงธันยพร ก้อนแหวน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณภูมิ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๘

เด็กชายธีรพัฒน์ สระทองพรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงธีราภรณ์ จำปาหอม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๐

เด็กชายนครินทร์ บรรลือศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงนริศรา สุวรรณศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงนฤมล ขันขาว
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๓

เด็กชายนฤเทพ โสวจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๔

เด็กหญิงนลินนาถ กันขำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงนวพรรษ ฉุยเนย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๖

เด็กชายนวมินทร์ ก๋งพิว

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๗

เด็กชายนันทกร หอมชืนใจ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๘

เด็กหญิงนันทัชพร สันห์ลักษณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๙

เด็กหญิงนันท์นภัส กาญจนสมศักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงนันภัทร์ สมบัติภูธร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๑
เด็กหญิงนิตย์ภวรรณ หมวดช่วย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๒

เด็กหญิงนิภาภรณ์ พรหมจรรย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๓

เด็กหญิงบัณฑิตา หันนาคินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงบุญยรักษ์ บุญเพ็ชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงบุณยานุชษ์ ใจหาญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงบุษยา คงควร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๗

เด็กชายปณชัย แซ่เล้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงปทิตตา ร่มโพธิทอง

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๙

เด็กหญิงปภาดา ระวีวัฒน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงปริชญ์ลดา พาดำเนิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๑

เด็กหญิงปริชมน มีสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงปาจรีย์ บุญยงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๓

เด็กหญิงพกาวรรณ ลายทิม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๔

เด็กชายพงศธร คงกระพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงพชรพร สุขจัน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๖

เด็กชายพนธกร เอมบาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงพนิดา พงศ์อัมพรทิพย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงพนิตสุภา รุ่งยศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงพรนภัส การไถเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงพรนภา กลำป
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงพรประภา ศรีประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงพรรณภัทร สายันต์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงพรรณราย ยางสูง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงพรรษชล ศรีฮอแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงพรรษวรรณ ขาวเอียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๖

เด็กชายพรไชย เทียมเมฆา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กชายพศวีร์ ศักดิศรีสกุล

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงพัชรพร โพธิทอง

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๙

เด็กชายพัชรพล ศิริเรือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ประชาฉาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงพัณนิษา วิบูลย์ศักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ปลืมโต๊ะสะอาด

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงพิชญาภา บุตรจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงพิทยาธร ทองรอด
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๕

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ หนักเกิด
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๖

เด็กหญิงพิมพ์กมล ภู่ทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ สมใจเพ็ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชลปรีชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๙

เด็กชายพีระกานต์ แก้วบัวผัน
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ สกุลแก้วแท้
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงภคนันท์ คงดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กชายภควัต มีคุณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงภัทรศยา เบ็ญพาด
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กชายภาคภูมิ เรียงสุธรรม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงภารดี ปานพรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กหญิงมัชฌิมา จิตต์น่วม
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงมัลลิกา คำภิมาบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงมาริษา ผาภูมิชลาธาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๙

เด็กหญิงมุกดารัศมิ

์

แก้วเหล็กไหล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงรสา ญาณอรรถ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๑

เด็กชายรัชพล สีลับขวา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงรุ่งอาทิตย์ ฟกสุวรรณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงร่มไทย ตะพัง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงลภัสลดา ทองดอนเอ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงลลิดา ลิขิตบัณฑูร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงลักษมณ ฟกเขียว
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงลีลานุช สาลีผล
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงวนิดา ประสงค์ไทย
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๙

เด็กชายวรชัย มงคลชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๐

เด็กชายวรพรต ศิริฤกษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๑

เด็กหญิงวรรณพร เชืองาม

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๒
เด็กหญิงวรรณพรรธน์

จันทรมงคล
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๓

เด็กหญิงวรรณรดา ทองนุ่ม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๔

เด็กหญิงวรรณวิสา ทองเจริญยวง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงวรวรรณ ขุนคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงวรัมพร เบ็ญพาด
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงวรินทร คำหอมกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๘

เด็กชายวริศ จีนาภักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงวริศรา วิเลิศ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงวริศรา ไชยชาติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๑

เด็กชายวันชุมพล เชือถือ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ สวัสดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงวาทินี
ทรัพย์ศิริกาญจนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๔

เด็กหญิงวานิลา อ่อนเบา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ กากะนิก
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๖

เด็กชายวิษณุ มีทองคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงศริญญา สุนทรศารทูล
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล วงษเสน่ห์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงศิตานัน ชูเลิศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๑

เด็กชายศิโรมัน เพ็ชรเทียร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๒

เด็กชายศีรชัช เนียมหอม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๓

เด็กชายศุภกฤษ์ ศุภมาสหิรัญ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๔

เด็กชายสถาพร จักรายุทธ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงสรัลพร ภาคภูมิ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๖

เด็กชายสราวุธ รุ่งสว่าง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงสวรรยา ศรีพิกุลทองดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย เทพนม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงสาวิตรี อุ้ยฟกเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงสุกัลยา บรรเทาทุกข์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๑

เด็กหญิงสุขฤดี จันทร์นาลาว
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงสุชานันท์ หอมหวาน
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ กุมุทสุทธิกุล
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงสุตาภัทร ฐานาพิชัยศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๕

เด็กหญิงสุตาภัทร เห็นประเสริฐ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๖

เด็กชายสุทธิชัย คงวน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๗

เด็กชายสุทธิพร เหมศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๘

เด็กหญิงสุนทรียา เปรืองการ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๙

เด็กหญิงสุภาพร กุลไชยกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงสุภาสินี เสริมสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๑

เด็กหญิงสุรารักษ์ ฉายเชิด
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๒

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ ระเบียบ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๓

เด็กชายสุเมธ กิงทัพหลวง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๔

เด็กหญิงสโรชา บัววัฒนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พันธ์วิลัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๖

เด็กหญิงองค์อุมา บูชา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๗

เด็กชายอติวัณณ์ ปอมหิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๘

เด็กชายอภิชัย วงค์ชืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๙

เด็กหญิงอมลรุจี สมศรีจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงอรณิช ผิวบัวคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๑

เด็กหญิงอริสรา โสดา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงอรุโณชา คล้ายคลัง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๓

เด็กชายอลงกรณ์ แสนดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๔

เด็กหญิงอักษราภัค ปยศทิพย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๕

เด็กชายอัคคเดช อยู่ดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงอาทิมา สังขจรัส
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงอารียา ทองศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงอุษมา ผ่องสะอาด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กหญิงอุไรรัตน์ จิตรอำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กชายเกษม ไกรทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กชายเจ ไม่มี
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กหญิงเจณิชนภัส โพธิยานนท์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กหญิงเจนนิสา โพธิล่าม
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๔

เด็กชายเฉลิมพร วันเพ็ญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงเปมิกา กลินนิม

่ ่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กหญิงเปรมกมล หอมชืน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กชายเมธาวิน เหล็กมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กหญิงเวฬุกาญจน์ รวดเร็วการ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สายดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๐

เด็กชายแสงชัย โรจน์ธนิกกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงแสงเทียน ภาจำรัส
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงโชติรส ตะพัง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กชายจักราวุธ ศรีทันดร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กหญิงทอฝน บุตรดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงธันยพร โสภา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กชายธีรานนท์ เช้าชืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กหญิงนภาพร ศรีเมืองบุญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กชายนิติภูมิ สาระพจน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กชายปรเมศร์ วันรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กหญิงปวีณ์นุช เทียนชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๑

เด็กหญิงปณฑารีย์ เพิมนาม

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กหญิงภควดี คำสิงใส
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงมณีกาญจน์ ฉัวกุล

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงรมย์รวิน จินตณาบุรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ สุขห่วง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กหญิงวิลาสินี สระทองรอด
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กชายสิทธิชาติ บุญมาก
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กชายสืบวงศ์ พรหมบุญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงสุธินันท์ พิทยกิจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงเกศิณี ปลิดดอก
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กชายเพ็ญเพชร บุตรนำเพชร
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญประสพ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงอัครมณี มีล้อม
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๔

นางสาวกัญญารัตน์ ประกายแสงส่อง
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กชายปฏิพล แซ่เล้า
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กชายปรมัตถ์ วงศ์กรวิจิตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๗

นางสาวรติภากร แสงสิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๘

นายรัฐศาสตร์ นิมเนตร

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๙

เด็กชายแทนคุณ พีระณรงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๐

นายกฤษดา จันทร์ชาวใต้
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๑

นางสาวกานติรัตน์ มนูเดชาวัชร
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ -

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๓

เด็กชายกอบเดช วงษ์วรแสง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กชายคณิตสรณ์ คงใจ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กหญิงณชนก เวชสุกรรม
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๖

เด็กชายณภัทร ฉิมพะวัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๗

เด็กชายณัฐนนท์ ด้วงทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ -

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กชายธนภัทร อมรวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงนฤมล สุขสำราญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงปยะธิดา ทองเปลว
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กชายพิสุทธิพงษ์ แซ่ตัง

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๓

เด็กชายภาณุพงศ์ รักษา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๔

เด็กชายภูวดล มังกะโรทัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๕

เด็กชายมนต์ณัฐ อยู่พิทักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงรุจิรา สายทองดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงรุ่งกานต์ หนูขาว
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กชายวีรชาติ ชาวไร่นาค
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กชายศักชาย บัวกลิน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กชายสิรภัทร บุญวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา วินากรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กชายสุเมธ สีตือ

้

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กชายหนึง

่

-
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๔

เด็กชายไผ่ -
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงวันดี วชิราวิโรจน์กุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๖

นายณัฐพล พันธ์บุญนาค
๒๓/๕/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๗

นางสาวธนิยา ธนสิริวิคุณ
๓๑/๕/๒๔๙๖

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๘

นางสาวธัญทิพย์ ทวีชัยเศรษฐ์
๑๘/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๙

นางสาวนรพร คำเภาแก้ว
๑๒/๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๐

นายระวินทร์ รุตานนท์
๑๑/๕/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๑

นายสมควร สวัสดิโสภา ๕/๘/๒๕๑๔ โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๒

นางสาวสิรีลักษณ์ แก้ววิเชียร ๑/๕/๒๕๑๓ โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๓

นางสุภาภรณ์ ชินวรชัย ๕/๑/๒๕๑๑ โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๔

นางสาวอมร อินสำราญ ๗/๙/๒๕๑๓ โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๕

นางสาวเบญจา ธนสิริวิคุณ
๓๑/๕/๒๔๙๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ชำนาญกุล
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขวัญยืน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กชายกิตติธัช พันธกิง

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๙

เด็กชายกิตติวัฒน์ ตังคงประเสริฐ

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ ธัญญผล
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โพธิเงินงาม

์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๒

เด็กชายต้นนำ ปกเกล้า
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๓

เด็กชายธนากร ธาตุทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงธนาพร มลิวัลย์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ เสนาบุตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงปยวรรณ มงคล
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กชายสมิทธิ

์

บุญเกิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงสมิหลา เจียเจริญ

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงสุริยา
ไม่ทราบนามสกุล ๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๐

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ภิญโญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงเพชราภา ศรีนิล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๒

เด็กชายเอกอนันต์ ชำนาญกุล
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๓

เด็กชายชนะชล เกตุพุ่ม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๔

เด็กหญิงจิตตา คชพงษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๕

เด็กชายธิเบต สุวรรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงขนิษฐา กระต่ายทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๗

เด็กชายจอตูนาย -
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๘

เด็กชายจักรพงศ์ ว่องวิการ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงณัฐรดี นิยะมะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สุดสวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงมูเต็งคีเออ -
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๒

เด็กชายฤทธิธิชัย

์

ทับทิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงวนัสพร สมัยนิยม
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงวนิดา ใบรัก
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงวรรณวิษา สุขชิด
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กชายสรศักดิ

์

ตันเจริญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดใจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงสไบ -
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กชายอรรถพร พงษ์เภา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กหญิงอรวรรณ แสงเครือ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงอรัญญา รัตนา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงอุมากรณ์ สังขกมล
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๓

เด็กชายเนติธร อุดม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงแก้ว -
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงแพรวา เหลืองละเอียด
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ภารตรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๗

เด็กชายดนัยณัฐ อ้นเกตุ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงนิรานุช พลจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๙

เด็กชายพงศ์ศิริ โขมศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๐

เด็กชายยุทธนา *****
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงสุพัตรา กรุรกรุด
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๒

เด็กชายดนัย ตะพัง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงนุชนารถ เถือนขวัญ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๔

เด็กชายพุทธชาติ สุขโยธิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๕

เด็กชายสมชาย ไม่มี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงจีรนันท์ วารี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๗

เด็กชายธนภัทร จันทร์พายับ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๘

เด็กชายปณณวิชญ์ สถิตยานุรักษ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๙

เด็กหญิงรุจิษยา เทียมเมฆา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงศิริโสภา แคว้นคอนสิม
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๑

เด็กชายจาตุรงค์ พรมใจมัน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๒

เด็กชายณภัทร เปยสนิท
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงทิพกร ปสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๔

เด็กชายธรรมนูญ คล้ายนุ่ม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ชุวัสวัต
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงปาริฉัตร สุนจิรัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงพรตุลา ทิพยรักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กหญิงพลอยขวัญ กวนชา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ เทียมเมฆา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กชายศักดา เหลาเลิศ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กหญิงอรทัย พิมพ์งาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กหญิงโบว์ โพสี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กหญิงใกล้รุ่ง หงษ์อินทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุวรรณรัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์พยัคฆ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กชายณัฐชัย เปยสนิท
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กชายณัฐนรินทร์ ขำแย้ม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ ลมไธสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงปาณิสรา ไทรทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงพรทิพย์ เทียมเมฆา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๑

เด็กหญิงภิญญดา สุนจิรัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงมานี -
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงลูกนำ เปยสนิท
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงศิริกัลยา แคว้นคอนสิม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๕

นางสาวกนกกาญจน์ วิเศษสุรสิทธิ

์

๑๔/๒/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๖

นางสาวชัญญาภัค มงคุณวัด
๑๓/๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๗

นางดวงสมร บาตรโพธิ

์

๒๕/๕/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๘

นายทศพล เสริมใหม่
๒๕/๕/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๙

นางอรุณี เสริมใหม่
๑๗/๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงชลธิชา เหลืองอร่าม
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๑

เด็กชายฐิติธร พุทธชู
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ พืชพันธ์ไพศาล
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๓

เด็กชายธำรงชัย ราคา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๔

เด็กชายประจักกิต พวงพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงปนมุก ชืนชม

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงรุ้งทอง คำภิบาล
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วิจิตรานนท์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๘

เด็กชายศุภสัณห์ แพทย์วงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๙

เด็กชายสมศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๐

เด็กชายสุทธิพร สืบเพ็ง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๑

นายอนุรักษ์ นำใจสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๒

เด็กชายอังกูร สังข์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๓

เด็กชายสุนิมิต เหมือนบัว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ วิทยาลัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๕

เด็กชายราเมศวร์ มิตรมงคลยศ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๖

เด็กหญิงอรปรียา ยิมเพ็ง

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กชายจักรกริช สุขกากิจ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๘

เด็กหญิงณัฐชยา สง่างาม
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กหญิงณิชา สุขสำราญ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๐

เด็กชายธันวา เรืองแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กชายปยะ มิตรางกูล
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กหญิงพร -
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๓

เด็กหญิงพิมพ์พิชฏา ปภากุลพัฒน์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กชายพุฒิพงษ์ บุรีขันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์เจริญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงยุพาวดี แซ่ตัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กชายวีระวัฒน์ เยือใย

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงศิริยาธร ศรีบุษย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กชายสมรัก -

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กหญิงสุธาศิณี ลับแล
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงสุนิษา สุขประเสริฐ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงหฤทัย ไพรเถือน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงเทรี

่

เมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กชายชนวีร์ โหรา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๖

เด็กชายชัชนันท์ จันทรักษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๗

นายซอร์ล เมา
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชะนะงาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๙

เด็กชายบุญเถือน

่

เมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๐

เด็กชายปณณวัฒน์ อ้นเกตุ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กชายผลิตโชค นกยุงทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๒

เด็กชายพิทักษ์ เรืองเกษม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กชายพิพัฒน์ อินแสน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๔

เด็กชายวิณุวัฒน์ แซ่จิว
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๕

เด็กชายวีรภาพ เกตุแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงศิรินันท์ เนียมทรัพย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงสิน่า เมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงสุทธิดา พันธุ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๙

เด็กชายอดิเทพ ท้าววิบูลย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลับแล
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงนลินรัตน์ เยือใย

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงดาว เจริญสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงนันณภัส วัฒนเรืองชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงแพรว -
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๕

เด็กชายชนน -
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๖

เด็กชายณัฐภัทร สง่างาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ ขันทองดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๘

เด็กชายธันวา สุทธิ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๙

เด็กหญิงนิสา ปนป
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงนีรนุช ครุธวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๑

เด็กหญิงประภัสสา ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๒

เด็กชายปญจพล จันทร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๓

เด็กชายพงษภัทร ขันวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๔

เด็กหญิงพิมพา ไม่ปรากฎ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๕

นายวสันต์ คูหา
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๖

เด็กชายวัฒนะ แซ่ตัน
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๗

เด็กชายสุวพิชญ์ ห้าวเจริญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๘

นางสาวหยก สินธุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๙

เด็กชายอนุพนธ์ สร้อยทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๐

เด็กหญิงอัมรา บุญภา
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๑

เด็กหญิงอัมรา ไพรเถือน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงเกศินี เกตุแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงเอ้ -
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๔

เด็กชายแดง
ไม่ทราบนามสกุล ๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงแพรทอง พรมทา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญเนตร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๗

เด็กชายฉัตรไชย ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๘

นายณัฐภัทร เอกฉันท์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงดาราณา วิเศษสิงห์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๐

เด็กหญิงติชิลา สุขดงย่อ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๑

นายทุย ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงนุชนารถ ยอดแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๓

นายปญจพล ตันธนะชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๔

เด็กชายพัทธดนย์ สง่างาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๕

นายพีระพงศ์ ชูพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๖

เด็กชายภาคภูมิ พรรธนะจรัส
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงวรภรณ์ หอมเย็น
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๘

นางสาวอภัสรา กิจชวการกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พังไธสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๐

นายเธอรีเรส ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๑

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

สง่างาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๒

นางสาวนภาภรณ์ บุตรศรีทัศน์
๒๕/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๓

นางสมหวัง เครืองประดิษฐ์

่

๒๙/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัฒนา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๕

เด็กชายคุณากร อิมวงศ์

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๖

เด็กหญิงญาณิศา กุโรรัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๗

เด็กชายดวงตะวัน ประเสริฐสุข
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๘

เด็กชายธนศักดิ

์

ปโย
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๙

เด็กชายธนากร จิระพรรักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงธัญพิชา พรหมมา
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๑

เด็กชายธีรภัทร เหมือนบัว
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๒

เด็กชายนรภัทร เสรีรัฐ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๓

เด็กชายบรรณสรณ์ รอไกรเพชร
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงประภัสสร เขาวิวงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงปริมสิริ แท่นรัตนกุล
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงปุณณดา สุวรรณฉิม
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงพนัชกร ช่อมะลิ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงพรธีรา อิมวงศ์

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๙

เด็กชายพีรพัฒน์ แม้นจิตร์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๐

เด็กชายพีรเดช มารศรี
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๑

เด็กชายภานุพงศ์ เจริญขำ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๒

เด็กชายภูริวัฒน์ หรีหร่อง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๓

เด็กชายรามิล ม่วงเข้ม
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๔

เด็กชายศตคุณ สาคร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๕

เด็กชายศุภณัฐ หมอแจ่ม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๖

เด็กชายศุภวัฒน์ ประจิม
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๗

เด็กชายอนันต์ นุรักษ์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงอภิชญา นุรักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๙

เด็กชายอภินันท์ หรีหร่อง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๐

เด็กชายเมธาวี สง่าโฉม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๑

เด็กชายธนวัตร อุดม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณฉิม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงนพจิรา กระทุ่มทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปโย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงปรีณาภา ศรีทองกูล
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๖

เด็กหญิงพิตตินันท์ ปานเปย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๗

เด็กชายพีรพล นุ่มวัฒนา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงภัทรภร หรีหร่อง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงวริศรา อิมวงศ์

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ ประชุมเหล็ก
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๑

เด็กหญิงศศิกร เหล่าแค
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๒

เด็กหญิงศิรภัสสร มูลประเสริฐ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๓

เด็กหญิงสุจินต์ พันแตง
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๔

เด็กหญิงสุภัสสรา วิไล
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๕

เด็กหญิงอชิรญาณ์ อิมวงศ์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงอลิสา ปยทัตพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๗

เด็กชายยุทธพงษ์ พิศูจน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๘

เด็กชายรณรงค์ แซ่อึง

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงคินนันศร -
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๐

เด็กชายธันวา โสภา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงภารดี ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๒

เด็กชายวรินทร พิมพ์สอาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๓

เด็กชายศิริวัฒน์ ฟกเถือน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๔

เด็กชายชัยชนะ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๕

เด็กชายธนพร เรืองจรูญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๖

เด็กชายสรศักดิ

์

นิลนวน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๗

เด็กชายกีรติ ใจตรง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงชลธิชา ผิวพิมพ์ดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจตรง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๐

เด็กชายดนุนัย ทองประสม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๑

เด็กชายธนัท จันธิมา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงปริญญาพร ใชฮะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๓

เด็กชายพงษ์ศรี แก้วอากาศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงพรนภัส หอมชืน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงพิชญ์นารี จันทร์ทอง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ สุขสว่าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๗

เด็กชายภูชิต บัวบาน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงวันวิสา ซือตรง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงศจิยา กันทา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงศิริวรรณ พนะที

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๑

เด็กชายสมเกียรติ ครุธวงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๒

เด็กชายสุพจน์ ยศศักดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๓

เด็กชายอัษฎา เขาเขียว
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงจันทริกา ถมสระดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จินดารัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงจุฑาภัทร์ จันทะพาช
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงปานแก้ว มณฑาทิพย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๘

เด็กชายวรพจน์ จินดาพงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงวรรณรดา ทองมาก
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๐

เด็กชายชาญชิต คำภูเงิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๑

เด็กชายพัฒนชัย พรมประสิทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงพัดชา พนะที
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๓

เด็กชายภัทรชนน ชมภู
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงวราพร ใชฮะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๕

เด็กชายธนภัทร ใจบุญ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๖

เด็กหญิงกัลยกร นุชนุ่ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๗

เด็กชายก้องภพ ปานเปย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญสถิรกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงจุฬาพร อิมสมบัติ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๐

นางสาวฉัตรธิดา รุ่งแจ้ง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ธรรมคาถา
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงณัชชา วิจิตรานนท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงทิพย์วรรณ บุญชู
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงธิติยา แก้วใส
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๕

เด็กชายธีรวัฒน์ พิศูจน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๖

เด็กชายนันทนัช บุรีรักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๗

เด็กหญิงนิติมา มุ่งงาน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงปภาวดี บำรุงญาติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๙
เด็กหญิงปริมประภาภร

ติณภูมิ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๐

เด็กชายปยวัฒน์ ไพรธรรมดา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๑

เด็กชายพันธกานต์ มูลประเสริฐ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๒

เด็กหญิงพิยดา ภูดีทิพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ ปราโมช
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๔

เด็กชายภาสกร คำพันน้อย
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๕

เด็กชายภูเบศ หอมชืน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงมุฑิตา รอดโรคะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๗

เด็กชายยศพร เคยอาษา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ หรีหร่อง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงวริศรา สิหะนาฏ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงวิภาพร ฉะชูนาท
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๑

เด็กชายวีรภัทร เลียงพลอย

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๒

เด็กชายสุภาพ ปรีเปรม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๓

เด็กชายสุรพันธ์ คุ้มเสาร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๔

เด็กชายหรรษา เจเถือน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๕

เด็กหญิงอรพรรณ ไอยราผาทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๖

เด็กหญิงอรพินท์ คุ้มภัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๗

เด็กหญิงอินทิรา เจริญสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๘

เด็กชายเทพรักษ์ พิมพ์สา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงเมษา สุทินเผือก
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กชายกฤติน อ่อนแช่ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กหญิงขวัญใจ ดอนชะเอม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กชายจตุพร วิลาศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กชายจริวัฒน์ บัวทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๔

เด็กชายจักรภพ ตระกูลแผน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กชายจีรนนท์ แซ่ตัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ขุราษี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๗

เด็กชายซอ ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงฐาปนีย์ ยอดวัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กชายณัฐดนัย ทรัพย์สิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๐

เด็กชายณัฐพล นุรักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงดาวเหนือ สุดใจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปนทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กชายธีรยุทธ แต้มชาติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงนริศรา ทรัพย์มิตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กชายนิติธร เหมือนมิง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กชายนิติภูมิ พิลาโสภา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กชายปฎิพัทธ์ พวงมะเดือ

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงปญจพร อิมวงศ์

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงปาณิศา แต่แดงเพ็ชร
๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงปยธิดา ยาสุทธิ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ อบกลัน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กชายพีรวัฒน์ จงประเสริฐ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กหญิงภคนันท์ ปานประเสริฐ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๔

เด็กชายยศกร ห่อมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เกิดบัณฑิต
๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ โคตรวงษา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงละอองดาว พร้อมไทยสงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กชายวรัญู ไม่มีชือสกุล

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงวรันธร ช้างงา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กชายวริทธิธร

์

เสนาพล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กชายวิศิษฏ์ ทองสายบัว
๐๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงสาคร เจตนเสน
๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กหญิงอทิตยา เหลืองสะอาด
๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๔

เด็กหญิงอลิษา จันทร์สว่าง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๕

เด็กชายอินทัช วงศ์นุช
๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงอโณทัย อินคำปน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เหมือนฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กหญิงเปนหนึง

่

ฉิมฉำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กชายเมธาทิพย์ ทองสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กชายเมน
ไม่ปรากฎนามสกุล ๐๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงชนิตา สุนจิรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงธนาภา สุขสวัสดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ เก้งฮะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กหญิงปราณี อุ่นสมัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กหญิงพัชราวดี ผ่องใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กหญิงพิว ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๗

นายยุทธนา เกียรติพัทธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงรักษณาลี บัวเงิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๙

นายศักดิชัย

์

ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กชายสมศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กชายสักกระริน วงษ์ศรีรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วงสวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงสุธีรา แบบศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กหญิงสุวัจนีย์ ชูธัญญะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กหญิงสโรชา ศิริพฤกษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ วัยยิงยุทธ์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงอารีรักษ์ เหมือนเต็ม
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กชายอาร์ม ไม่ปรากฎ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๙

นายดนัย ปะธรรมมะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๐

นายทิณพัฒ สิทธิหา

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๑

นายธนธรณ์ แตงผลต่อ
๒๖/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๒

นางสาวนงลักษณ์ เปดทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงบุลิน เทียมเมฆา
๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงปนัดดา เหมือนมิง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๕

นายปาธาน ผิวชะอุ่ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กชายพัชรพันธิ

์

นิลมณี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๗

นายพีรวัฒน์ เทวัญจุติวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๘

นางสาวภานุกานต์ มโนมัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๙

นายภูวดล เมืองเก่า
๑๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๐

นางสาวมานิกา เกิดนาค
๐๘/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๑

นายรัชกฤต แช่อึง

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๒

นางสาววัรดี ปดิง
๐๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๓

นายวิรุณ ม่วงสาย
๒๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กชายสมภพ สินลา
๒๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๕

นายสุรพัฒน์ สุขเสริม
๐๓/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงอริสรา ขุนพิพิธ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กชายเขมทัต หรีหร่อง
๒๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๘

นายกรกฎ เอียมทอง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๙

นางสาวจิราพัชร กระทุ่มทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๐

นางสาวพิชญานันท์ พลายงาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๑

นางสาวมุตทิตา แดงสุวรรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๒

นางสาวรุ่งนภา เนืองจำนงค์

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๓

นางสาววรัชยา ชีพผาสุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๔

นางสาวสุนทรี เอียมทอง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑ / ๔๓๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๕

นายอนุวัฒน์ นันทะจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๖

นางสาวเจนนิสา ถีสูงเนิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๗

นางสาวเสาวลักษณ์ หมีนำเงิน
๐๒/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๘

นายขจรพล ถาวร
๐๘/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๙

นางสาวชมพูนุช เหลืองอ่อน
๐๘/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๐

นายภาณุพงศ์ ธรรมจง
๒๗/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๑

นางกมลณัชส์ กลมกลึง
๒๓/๑/๒๕๒๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๒

นางสาวประภาพร แสงใสย์ ๙/๑/๒๕๓๒
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๓

นางสาวอิสริยาภรณ์ ยีประชา

่

๒๓/๘/๒๕๒๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ครุธเครือ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กชายณัฐพล สังสอน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงณิชกานต์ วาดกลิน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงพชรพร พิมพา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กชายระชัย ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กชายสมภพ บุบผาสาท
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงสุพรรษา อินทร์แสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กชายอัครพล เทียนชัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กชายเทพทัต เสือส่าน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงเรวดี สิงห์ชมภู
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงฐิตาพร จันทร์มาศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงฐิตาภา จันทร์มาศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๖

เด็กชายธนภัทร หอมชืน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กหญิงปานชนาถ ศาลาสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กหญิงมุฑิตา วงค์พุทธคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กชายระพีพัฒน์ วัชนินทร
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กชายวุฒิพร ชัยเจริญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงอัญชนา อยู่ไทย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยเจริญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กชายณัฐภูมิ พงษ์ไพบูลย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงดลนภา จันทรสูตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงธิดา ชืนเย็น

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงอิงฟา บัวบาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงกุสุมา บัวตูม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กหญิงปาลิดา บัวโรย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงฝน -
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กชายพิทักษ์ เจริญสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงศิริประภา ทับเปย
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงสาวิสตรี สว่างศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงสุดารัตร์ ศรีษะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ หอละเอียด
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๕

เด็กชายอัมรินทร์ บัวโรย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงจิรัฐติกาญณ์ ดอระมาน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๗

เด็กชายปวิช -
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๘

เด็กชายอรรธ ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ คงทาน
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงยายี -
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๑

เด็กชายศรัณย์ บัวตูม
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงสุธิดา หาญทะเล
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงกุลนภา มีทรัพย์มัน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๔

เด็กชายชัชพล กล่อมเกลียง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๕
เด็กหญิงพรรณวรินทร์

ทองชำนาญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๖

เด็กชายพัชรพล ช้างงา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๗

เด็กชายพีรภัทร กองสมบัติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงรจนา กิจดาพงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงกชกร เรือนทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๐

เด็กชายกฤษฎา แก่นสาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กชายทวนฤทธิ วงษ์กำไร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กชายธนกฤต สุวรรณคร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงปยดา กองสมบัติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๔

เด็กชายปยวัฒน์ นามชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ กลินพยอม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงลลิตา แม้นจิตร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงอนุชสรา จันทร์เจิม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กชายอภิรักษ์ เชียรชนะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงอัจฉราวดี ทรัพย์ประเสริฐ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงกวิสรา นันทยา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงกัญญรัตน์ รัตนเวส
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงกัญญลักษณ์ แก่นจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กชายกันตพัชร มีหวัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ แพ้ชัยภูมิ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กชายจิรพันธ์ เหมือนคลำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

อดทน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กหญิงจิรัชญา ใจซือ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงชญาดา ชำนาญปา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กชายชยางกูร การะภักดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๐

เด็กชายชยางกูร แก้วหลำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงชาลิสา ห้าวหาญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงชิดชนก วิเศษสิงห์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กหญิงณฐพร เสรีรัฐ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงณัชชา ศรีประมงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ศรีสุวรรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กชายณัฐพนธ์ ขันทองดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๗

เด็กหญิงณัฐพร บัวพันธุ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กชายณัฐภูมิ คลังโชติ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๙

เด็กหญิงณิชชา วิลัยเกษม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กชายดนัย ธรรมจง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๑

เด็กชายดนัยณัฐ อยู่สมบูรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงดลฤดี มูลทรัพย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กชายตะวัน กองวิธี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กชายถิรายุ วงศิล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๕

เด็กชายทวีทรัพย์ นาคจีน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กชายธนกร สุกใส
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กชายธนกฤต พิทักษ์ชูโชค
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ เหมือนว้า
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ พุทธรักษา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงนันทการณ์ โนนวิวาท
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๑

เด็กชายศศิชลษ์ สุวรรณวิจิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงศศิพร เซียงฉิน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงสิริวดี เอียมสอาด

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงอภิสรา โฮมหงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๕

เด็กชายเดชาธร ว่องวณิชชากร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วนิยม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๗

เด็กหญิงโสราญา ไวเลอร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๘

เด็กหญิงกมลวรรณ มีสุวรรณอรุณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๙

เด็กชายกรวิชญ์ สระทองทรัพย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๐

เด็กชายกฤษณพงศ์ อารมณ์ชืน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงจิณณพัต ปุงโพธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๒

เด็กชายชาญณรงค์ ด้วงพลับ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๓

เด็กหญิงณัฐชนัน ทาบุดา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา พวกสันเทียะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงณัฐพร ปานหาญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ อุดม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๗

เด็กชายตันติกรณ์ ไชยธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๘

เด็กชายนำภูฟา ชูธัญญะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๙

เด็กชายปณณธร รู้ทัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงลดาวัลย์ ผ่องแสงสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงลัลน์ลลิต ภัทติกาญจน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๒

เด็กชายวงศพัทธ์ แก้วรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๓

เด็กชายวีรภัทร เขียวแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงศรัณยา ศรีวิเชียร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงศรัณย์ญา กงฉาก
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงศวรรยา ดอนพิกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๗

เด็กชายสิรดนัย อาโคม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงสุชานันท์ นาคดอนทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๙

เด็กชายอนรรฆ ทองบุตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๐

เด็กชายอมรชัย วัจนะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงอังฐิฌา นิมน้อย

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๒

เด็กชายอิทธิวัฒน์ อิมพันธุ์

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงเขมจิรา มีล้อม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงแอมปร้า ลันด์-คอนลอน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงกชกร คุ้มศัตรา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงกนิษฐรินทร์ ช้างงา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๗

เด็กชายกิตติกานต์ เมธีกุลสุเมธ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๘

เด็กชายคมกฤช จิตเทียง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงจันทกานต์ แจ้งกระมล
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงจันทนา สนามยุทธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงจันทร์อัมพร ราษี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงจินดาพร กุณทะณี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงจิรัชยา วิเชียร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๔

เด็กชายชนาธิป ใหญ่ยิง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงชลดา ยิมวิไลย

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงชลดา โสภา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๗

เด็กชายชลันธร ปานเปย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๘

เด็กชายชวนากร ดุสรักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๙

เด็กชายชัยวัฒน์ แสงแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๐

เด็กหญิงชาลินี ชูจิตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ เปรมกมลพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงญาณิศา ไข่หวาน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงฐิติพร จงสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๔

เด็กชายณพล อริยสัจจเวคิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เพ็ชรทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๖

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สาคร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๗

เด็กชายณัฐดนัย อริยวงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงมณี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ อุ้มเช้า
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๐

เด็กชายณัฐภูมิ อิมวงค์

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงดลยา เหมือนเต็ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

พุกประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๓

เด็กชายธนโชติ เหมบุตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงธัญชนก แดงสาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๕

เด็กชายธันวา ธัญญเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ หอมจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๗

เด็กชายธีรภัทร์ สุขสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๘

เด็กชายธีรภัทร์ โสนน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๙

เด็กชายธีรเดช เหมือนแดง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงนลพรรณ สุขกลำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงนิศาชล ใจเฟอย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงนุชนาฎ ทิพย์ศักดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๓

เด็กหญิงบัณฑิกา แสงมณี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๔

เด็กหญิงปณิดา แซ่ตัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๕

เด็กหญิงปริยาภรณ์ แย้มกระจ่าง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๖

เด็กหญิงพรรณศา พจนสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๗

เด็กหญิงพิมญาดา ไชยรส
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๘

เด็กหญิงภูเลดา บุญรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๙
เด็กชายมงคลจักรวาล

มุ่งหมาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๐

เด็กชายรงค์ณฤทธิ

์

บุ่งอ้อม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๑

เด็กหญิงรัชนี เหมือนบัว
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๒

เด็กหญิงรุ่งระวี วิชาธร
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๓

เด็กหญิงวศินี เติมสายทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๔

เด็กชายวีรภัทร ปยรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๕

เด็กชายศรายุธ สะเอ๊บ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงศิราพร อ่อนเวียง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๗

เด็กชายศุกฤษ เทียมครบุรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๘

เด็กชายสิรพัทธ์ วงศ์จำปา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงสิริลักษณ์ แก้วมาราช
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงสุดาลักษณ์ ชูจิตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงสุธาวี เหลืองกอบกิจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๒

เด็กชายอติกานต์ กาญจนสมศักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๓

เด็กชายอมรเทพ วัฒนศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๔

เด็กชายอัมรินทร์ ยางสูง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๕

เด็กชายอัสราวุฒิ ชาญเดช
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงเกวลิน ปูสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เสถียรรุจิกานนท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงเขมจิรา ภูโต
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๙

เด็กชายเจษฎาพร ภิรมย์ปน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๐

เด็กชายเฉลิมพล ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๑

เด็กหญิงเปรมกมล เปรมปรีดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๒

เด็กหญิงไอริณ ภู่พุดตาล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๓

เด็กชายกฤษฎา ชัยชวลิต
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๔

เด็กชายกล เกิดนาค
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๕

เด็กชายนันทชัย มูลราพา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๖

เด็กชายอนุสรณ์ แสงแดง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๗

เด็กชายจิรพัฒน์ ใบบัว
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๘

เด็กชายชโนดม ไกรทอง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๙

เด็กชายณัฐวร คำงาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๐

เด็กหญิงดวงใจ (ไม่มีชือสกุล)

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อยู่มัน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๒

เด็กชายวีรภัทร คำสี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๓

เด็กชายวีรภัทร เลิศศาสตร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๔

เด็กชายศุภกร หอมชืน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงษมาภรณ์ เขียวอัมพร
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงอภิรตี ไม่มีนามสกุล
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๗

เด็กชายเอกพัน แซ่จ๊ง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๘

เด็กชายโกวิทย์ ไม่ทราบ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงโบตัน

๋

(ไม่มีชือสกุล)

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๐

เด็กหญิงกรกนก เมืองเก่า
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๑

เด็กชายกิตติธัช มานนท์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงชลธิชา สมจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๔

เด็กชายณัฐนันท์ แซ่เอียว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๕

นางสาวดาว (ไม่มีชือสกุล)

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๖

เด็กชายตฤณ ติณภูมิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๗

เด็กชายพงสกร ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๘

เด็กหญิงพรรณปพร ไวยิงยุทธ์

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๙

เด็กชายพันธมิตร ชำนาญกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงพิมพกานต์ ไวยิงยุทธ์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๑

เด็กชายสมพงษ์ (ไม่มีชือสกุล)

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๒

เด็กชายสว่าง (ไม่มีชือสกุล)

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๓

เด็กชายคณิต จำปขาว
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๔

เด็กหญิง ด.ญ จันทบุตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๕

เด็กชายธนกร แจ่มกระจ่าง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๖

เด็กชายนภดล แน่งน้อย
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี นิลนนท์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๘

เด็กชายอุดม ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๙

เด็กชายเวน ไม่มีชือสกุล

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๐

เด็กชายจักรพงศ์ เหมือนบัว
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๑

เด็กชายชินภัทร พึงประสพ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๒

เด็กชายธนบดี ชมสกุณี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๓

เด็กชายธันวา เกษมโศธน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๔

เด็กชายนาราภัทร คงขำ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๕

เด็กชายปรภณ กลันแฮม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๖

เด็กหญิงปยธิดา อำหลิม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๗

เด็กหญิงพนิดา จุ้ยช่วย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คุ้นเคย
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๙

เด็กชายภัทราวุธ ร้อยทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงมนต์ทิพย์ ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๑

เด็กชายวีรศักดิ

์

หนุ่มสำเนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๒

เด็กชายอรรณพ อมรปยสิริกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงอรวรรณ อำหลิม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๔

เด็กหญิงอุทุมพร บุตรดี
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เปยมท่าน
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ไม่มีนามสกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๗

เด็กชายนาคินทร์ กัลยาไสย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงพรพรหม นิมนวล

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๙

เด็กชายสรธร ชูนามชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงอรอนงค์ รุ่งฟา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๑

เด็กชายเฉลิมเกียรติ จุ้ยช่วย
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๒

เด็กชายเมือง ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ โชติช่วงกาญจน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงนุชจรินทร์ พุ่มพวง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๕

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ชมสกุณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงรจริน ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๗

เด็กชายสายชล พรมมาท
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๘

เด็กชายอัษฎาภรณ์ ผลช่วย
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จุ้ยช่วย
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๐

เด็กชายชลชัย หัสดง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงชาลิสา พิกุลทอง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงณัชชา ไกรทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๓

เด็กชายทินภัทร ปานเปย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงนิตยา ไม่ปรากฏ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ สุขกลม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงภัทราพร โพธิศรี

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กหญิงยลดา เอกฉันท์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กหญิงลลิตา สืบกลัน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๐

เด็กชายวรวิชัย บัวจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๑

เด็กชายวันชนะ สุทธา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๒

เด็กชายวายุ สุขพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๓

เด็กชายสถาพร แลบแดง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๔

เด็กชายสิทธิเดช ช้อยคล้าย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงสุชาวดี
เฉลิมธนะกิจโกศล ๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงเมธิตา หารชะนะ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กหญิงแสนศิริ บัวบาน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กชายกรวิชญ์ ถาวิเศษ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กชายชัยพร จุ้ยช่วย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กหญิงณิชากร พุฒซ้อน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กชายพิพัฒน์ ใสกระจ่าง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กชายลิปนนท์ เต็งรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กชายสรยุทธ เทียมเมฆา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กชายพงศ์อมร บุญเหมาะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กชายพรชัย จิระกรกุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กชายภราดร บัวบาน
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๗

เด็กชายกวิน มหาสังข์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงชนิกานต์
ประดุจพงษ์เพชร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงณัจยา รัตนอาภากร
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๐

เด็กชายสุพจน์ รุ่งฟา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กชายบรรพต เกษมโศธน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๒
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

ทองขาว
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงระพีพัฒน์ ชมสกุลณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงรุจิรา บุญมาก
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กหญิงศศิมา ฉัตรสุดารัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กชายอาทิตย์ -
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญมา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กชายอาร์ม
ไม่ปรากฎนามสกุล ๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กชายคฑาวุฒิ ธรรมแท้
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กชายณัฐพนธ์
ไม่ปรากฎนามสกุล ๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงติตา
ไม่ปรากฎนามสกุล ๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงนิศามณี แก้วกำเนิด
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กหญิงสิริพร เทศแจ่ม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กชายเกรียงไกร แก้วกำเนิด
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงแพรวา
ไม่ปรากฎนามสกุล ๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๖

แม่ชีสรภัส พึงพันธ์

่

๑/๑/๒๔๙๕ โรงเรียนบ้านช่องกระทิง วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๗

แม่ชีอุทุมพร หอมแดง
๐๖/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านช่องกระทิง วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงกรวิการ์ ทองสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๙
เด็กหญิงปริญญาภรณ์

แหลมกีกำ

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงวินนี

่

ไม่ทราบนามสกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กหญิงจิรัชญา ช่างเกวียนดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กหญิงชมพูนุช สิทธิประกรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงฐิติมา ลำพา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงมัสยา ไม่มีนามสกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๕

นายจิรวัฒน์ แพงพฤกษ์ภูมิ
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงชลธิชา ยอดดอนไพร
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงตรีเนตร เสนานิมิตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กชายธนกร วัจนะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงนำผึง

้

ตุมทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กชายประกาศิต แตงทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงปลายฝน น้อยจีน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงพรนภา ธรรมแท้
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงพิรญาณ์ แซ่อึง

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงภคพร ศิริบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กชายรุ่งตะวัน สีชาลี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๖

เด็กชายวรุต ทองสุข
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กชายวัลลภ บุญน้อม
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๘

เด็กชายศรัณยู แปนอินทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีพนม
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๐

เด็กชายสิงหา ละอออู่
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงสุภาพร กันภัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงเนตรดาว น้อยจีน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๓ นายกิตติคุณ(นอปาดาว)

ไม่ทราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ทินวงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๕

เด็กชายณัฐ บุญมี
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงดวงกมล ทอมบุญเลิศ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงนันทภัทร์ ทัดสวน
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงปนัดดา มหารส
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๙

เด็กชายพงศธร เขียวอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงพิมพิกา บัวบาน
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๑

เด็กชายภูวดล พิสูตร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงวรินทร ประจงตุ้ม
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๓

นายวันชัย ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงศรีสุดา ไม่ทราบ
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๕

เด็กชายศุภกร บ่อแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๖

เด็กชายสิรภพ แก้วพรม
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงสิรีธร ยางทัด
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๘

เด็กชายสุขสันต์ แตงทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงสุชาดา พุกหว่าง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๐

เด็กชายสุภาพ วงศ์ทวีป
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๑

เด็กชายอภิวัฒน์ แสงทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๒

เด็กชายกฤษดากร ศรีโพธิทอง

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๓

เด็กหญิงชญานิศ เซียงหวอง

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๔

เด็กชายดนัย เถือนศรี

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๕

เด็กชายธรรมใจ ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๖

เด็กหญิงฝาย
ไม่ทราบนามสกุล ๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พันธุ์พฤกษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๘

เด็กชายพีระ ไม่ทราบ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๙

เด็กชายภัทรกร ศรีโพธิทอง

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๐

เด็กชายอนุพงศ์ ไม่ทราบ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๑

เด็กชายเม ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๒

เด็กชายสร บุญพิทักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงนุ้ย ไม่มีนามสกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ จงเอกวุฒิ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงอุษา ไม่ทราบ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงจิรนันท์ ชุ่มชืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำมังกรทอง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงดวงดาว ไม่มี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำมังกรทอง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๘

เด็กชายกุลเดช โชติช่วง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงญดาพร พิมพ์สำนวน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๐

เด็กหญิงณภัทรา แม้นเดช
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คำภิมาบุตร
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงอภิสรา ปาลนิล
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ กล่องพุดซา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ วิยาสิงห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงสุพรรษา นนทพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงเปรมฤดี ดัชถุยาวัตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงกชกร กระแสจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ จรัสรัตนสถิตย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงกมลวรรณ บุตดา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๒ / ๔๓๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองเปลว
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงชิดชนก นิลรัศมี
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์ สรวญรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๓

เด็กชายทินกร สารรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงธฤตพร ทองศรี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงนภาพร ทองแท้
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงนัทธมน มีเปยม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๗

เด็กชายนันทพร แซ่ลี

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ ก้านเหลือง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงพรรัมภา แก้วสวาท
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๐

เด็กชายยศพล ทองใบใหญ่
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงวริยา รุ่งคูหา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงวาสนา นาคูบัว
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๓

เด็กชายวิญู เดือนฉาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๔

เด็กชายวีรภาพ พันสนิท
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๕

เด็กชายวุฒิภัทร พันทับ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๖

เด็กหญิงศศิธร อาจหาญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๗

เด็กหญิงศิริกาญจน์ นิติพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงศุภรัตน์ แกล้วกล้า
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๙

เด็กชายสรสิช วงศ์ราช
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๐

เด็กหญิงสุรารักษ์ สุดโสม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๑

เด็กชายสุรเดช คำมูล
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๒

เด็กชายกิตติธัช คำภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๓

เด็กชายชานน แสนแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๔

เด็กชายธนกร คำชืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๕

เด็กชายศุภกฤต แกล้วกล้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๖

เด็กชายศุภกิจ แซ่ลี

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๗

เด็กชายส่งเสริม สูญสินภัย

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๘

เด็กชายอรุณ ศรีกลำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๙

เด็กชายเอกราช จันงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๑

เด็กชายชาญชัย เขาถำทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๒

เด็กชายอนุ กันสิงห์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๓

เด็กชายตรีวิทย์ แสงดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุภาพ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๕

เด็กชายวุฒิพงศ์ รัตนบุตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใจดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงอรวรา กระแสจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๘

เด็กชายวันชัย ตินทอง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงผาณิตนิภา ยงอยู่
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๐

เด็กชายวรสรณ์ ทองหอม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๑

เด็กชายวิชาฤทธิ

์

เมฆอินทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๒

เด็กชายเอกราช ประสงค์เวช
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๓

เด็กชายธเนศ อินตบุตร
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กชายนัฐกานต์ พูลทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงพิมพ์กมล สุบรรณพาส
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงฟาใส รูปงาม
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงดาว -
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ วัฒนวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กชายกรกฏ สอสอาด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กชายกรวิชญ์ เหลืองแดง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๑

เด็กชายกฤตยา นามวิชา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กชายกษิดิเดช

์

พรามณี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วเสถียร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงกิตติมา หอมหวน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สวัสดิใจ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงกุลเนตร ทองมี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงเกตุฤดี ตังจิตต์

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงเก้า นาคช้อย
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อุทัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงขนิษฐา ตันตระกูล
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๑

เด็กชายจตุภัทร์ โทนทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๒

เด็กชายจักรพันธ์ ละม้ายเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๓

เด็กชายจักรรินทร์ สมบูรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงจันทิมา ภารกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงจารีรัตน์ แก้วสระเสน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๖

เด็กชายจิณณวัทย์ บัวบาน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๗

เด็กชายจิรพัทธ์ สง่างาม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๘

เด็กชายจิระพงศ์ ศรีสุวรรณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงจิราพรรณ จุฬา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๔ / ๔๓๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โฮกอ่อน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๑

เด็กชายเจนณรงค์ กมลคุ้มทรัพย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๒

เด็กชายเจษฎา เสียงเสนาะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงชมพู่ -
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงชมพูนุช แสงฉาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีภุมมา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงชลธิสา เหรียญเครือ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๗

เด็กชายชานนท์ นรราชภักดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ สมกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงชุดา -
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงชุติมณฑ์ ชูนาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงญาณกร เข็มทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๒

เด็กชายญาณพัฒน์ จันทร์ทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงญารินดา ดาวช่วย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงญารินดา จินดาพงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แจ่มแจ้ง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงฐิติพร ผ่านสอาด

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โพธิสุวรรณ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๘

เด็กชายณัฐชา เบ็ญพาด
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงณัฐฐา คชวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงณัฐธิดา คนดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๑

เด็กชายณัฐพงศ์ มานะกิจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๒

เด็กชายณัฐพล สอสอาด
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานเหลือง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองก้อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์เปยง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๖

เด็กชายณัฐวัฒิ ชมภูประเภท
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจอดทน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงดรุณี น้อยลำเภา
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๙

เด็กชายเตวิช สงวนพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๐

เด็กชายถิรวัฒน์ ร่มโพธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๑

เด็กชายทรงพล สุดใจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๒

เด็กชายทรงพล ชืนแสง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๓

เด็กชายเทพพิทักษ์ บังวัด
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๔

เด็กชายธนกฤต ชูฝา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๕ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๕

เด็กชายธนกฤต คำนุ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๖

เด็กชายธนโชติ อร่ามวัตย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๗

เด็กชายธนทัต เอียมจ้อย

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงธนพร เกศูนย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงธนพร คล้ายสิงห์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๐

เด็กชายธนพล เทศทรัพย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๑

เด็กชายธนพัฒน์ ภารกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๒

เด็กชายธนภัทร เต็งจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๓

เด็กชายธนวิศิษฏิ

์

เกียรติอุดมศักดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๔

เด็กชายธนากร ทองแท่งใหญ่
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กชายธภัทร กัณห์เสลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๖

เด็กชายธันวา เต้าชุน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วเมฆ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๘

เด็กชายธีร์ธวัช โพธิสีรุ่ง

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๙

เด็กชายธีรภัทธ์ ช่างปน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๐

เด็กชายธีรภัทร บุญสนอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๑

เด็กชายธีรภัทร ทองก้อน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๒

เด็กชายธีรภัทร เอียมสำอางค์

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๓

เด็กชายธีระพงศ์ หะสูง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๔

เด็กชายธีราวัฒน์ เขตร์กร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงนฐวิณี แชกระโทก
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๖

เด็กชายนพ -
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๗

เด็กชายนพดล จันทร์โพธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๘

เด็กชายนพรัตน์ ศักดิสงวน

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๙

เด็กหญิงนภาภรณ์ มามี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงนฤมล ชลประเสริฐ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงน้องหญิง -
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๒

เด็กชายนัทธพงศ์ มุงคุณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๓

เด็กหญิงนิจวิภา มาน้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๔

เด็กหญิงเนตรนภา บุญมาก
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๕

เด็กหญิงเนตรนภา เอียมสอาด

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงบัวบูชา เกตุพงษ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงบุญญปญญ์ นำเรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงปราญชลี จันที
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๙

เด็กชายปญญากร แจ่มขำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๖ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงเปยทิพย์ ครุฑศิริ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๑

เด็กชายพงศธร พรายแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงพจนีย์ ทับยาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงพรณภา พูลเกษม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงพรรณวษา ขาวเอียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๕

เด็กชายพสุธร สงค์ประดิษฐ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ โคกแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๗

เด็กชายพัทธนันท์ แซ่ตัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๘
เด็กหญิงพันธ์พฤกษา พุ่มพวง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กชายพิทักษ์ภูมิ ลมูลศิลป
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กชายพิสิสชัย บุญเส็ง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๑

เด็กชายพีรพล ระมัดจิต
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงพุทธิตา อาบสุวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๓

เด็กชายพุทิชัย ดอนม่วงไพร
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงแพรว มณีศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงแพรวา พรหมมา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๖

เด็กชายภราดร ศรีนวล
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงภัทรวดี เทศทรัพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กชายภูตะวัน ขันทองดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงมานิตา บัวสอน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงเมณุกา อุปมาล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงรวิสรา ฉายแสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๒

เด็กชายระพีพัฒน์ ทองประเสริฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ พุกเปลียน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงรัตน์ดา มีสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ วันเต็ม
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงลักษิกา เกตุแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๗

เด็กชายวรโชติ นพเกต
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กชายวรเทพ ศิริชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๙

เด็กหญิงวรรณ -

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๐

เด็กชายวัชรพล รัตนผล
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงวัลย์ลิกา ใจเอือย

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๒

เด็กหญิงวัลลภา อินทรเกตุ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๓

เด็กชายวิทวัส ช่างประดิษฐ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๔

เด็กชายวินัย บวรสิริทัศน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๕

เด็กหญิงวิภาวดี เบ็ญพาด
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ มันเจริญ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๗

เด็กชายวุฒิพร บุญยัง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๘

เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

คชวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงศรัณย์พร เย็นกลม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงศศินา คงคา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงศศินิภา อินโอสถ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๒

เด็กชายศักรินทร์ แสงอรุณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แซ่ตัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กหญิงศุภธิดา หนูอินทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กหญิงศุภานัน บุญเปรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงสกุลณา ดอนตะโก
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กชายสรวิศ เมฆจันทร์ฉาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๘

เด็กชายสรศักดิ

์

แก้วใหญ่
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กชายสรศักดิ

์

ล้วนแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กชายสิทธิยานนท์ สนธิโพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงสุธีธิดา รุ่งสว่าง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงสุพรรณิกา ชาลวันกุมภีร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา ถาวงศ์กลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงสุภัทรา วงษ์สนิท
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กชายสุภากร สีรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงสุรางคณา โสมขุนทด
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๗

เด็กหญิงสุรินทร ร่มโพธิรี

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๘

เด็กชายสุวิจักขณ์ แก่นศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงโสภิดา อนุนนธาตุ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงหทัยชนก พงษ์ไทย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญมาวงษา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๒

เด็กหญิงอมรลดา โพธิทอง

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๓

เด็กหญิงอรณิชา มนต์ครำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กชายอัครชัย ทองอิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กชายอัครวิชญ์ สวัสดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๖

เด็กชายอาทิตย์ รู้ทัน
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา คำยา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๘

เด็กชายอิษฏา พงศ์งาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๙

เด็กหญิงฮานา บุตรศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๘ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงกันตยา ละหม้ายเมือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๑

เด็กหญิงจารวี พรมญาณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๒

เด็กชายจิรพัฒน์ ปราดเปรียว
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงชนาภัทร พันธุ์ภักดี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๔

เด็กชายทัตพงค์ แก้วกันเนตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๕

เด็กชายธนทัต สุขประเสริฐ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๖

เด็กหญิงธัญญพร นำใจดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๗

เด็กชายธาวิน เสนีย์วงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๘

เด็กชายธีรพล โสดา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

จงศิริ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๐

เด็กชายนิธิภัทร ภาจำรัส

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงนิรมน คูณทวี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๒

เด็กชายบุณยสิทธิ

์

แบบดี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๓

เด็กชายประสพชัย สมเพ็ชร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงปริยาภัทร มะลิวัลย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๕

เด็กชายฝนดี อินทร์ปญญา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๖

เด็กชายพาวิน เอียมวิลัย

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญดก
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงพิมลนาฎ ทนงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงภูลิตา อุปรัง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงลอองดาว บุญนาค
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๑

เด็กหญิงวิมลสิริ ชาลีสาย
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๒

เด็กชายวิศรุต ภากะสัย
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

ขุนสอาดศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงอริสรา รู้จริง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๕

เด็กชายอังชุ้น เปรมปรอด

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๖

เด็กชายเจษฎา ตราทอง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๗

เด็กหญิงโชติรส สร้อยศรี
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๘

เด็กชายกรรชัย ศรีอรุณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๙

เด็กชายกฤษณะ พิมเสน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๐

เด็กหญิงกัณฐิกา ผลอุดม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๑

เด็กชายคนับ ธัญญผล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๒

เด็กหญิงจันทกานต์ อยู่พ่วง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงจิรดา เอียมจ้อย

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงจิรภัทร เอียมจ้อย

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๕

เด็กชายชนัดพล วัฒนวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๖

เด็กชายตามชัย เชียวพฤกษ์

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๗

เด็กชายธนกร น้อยประยูร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงธีมาพร ศรีเจริญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๙

เด็กชายนราธร ทองคงหาญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๐

เด็กหญิงปทมพร เพลงปาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๑

เด็กชายพัฒน์ธนพงษ์ ทับแคลน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงรังสิมา ทับมนเทียน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๓

เด็กชายสุพงษภัก พวงทวี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงอภิสรา มันคง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ จ้อยศรีเกตุ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๖

เด็กหญิงอรทัย เครือเช้า
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๗

เด็กชายอรรถชัย ช้างลอย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงชมพูนุช อินทรเกตุ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๙

เด็กชายชาคริต เบ็ญพาด

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๐

เด็กชายชิติพัทธ์ รัตนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กชายณัฐพล ทับมนเทียน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กชายธนภัทร อยู่สุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๓

เด็กชายธนศักดิ

์

เปยวนาลาว
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๔

เด็กชายธรรมลักษณ์ ชาดง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงนันทกานต์ พรจักร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงปรวรรณ เปรมปรอด

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๗

เด็กชายประสบโชค สมเพ็ชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๘

เด็กชายปริญญา เหล่าแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๙

เด็กชายพลวัต งิวงาม

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๐

เด็กชายพิชิต สุนทรประพฤติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กชายศุภวิชญ์ มันคง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงสวรส รุ่งกระจ่าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุตรทยักร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๔

เด็กชายอดิเรก นำสุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๕

เด็กชายอนุชิต หาญศึก
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๖

เด็กชายอัฐษฎาวุฒิ สีนิล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงจันทร์นภา ทัดสวน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงดากานดา เพ็ชรเทียง

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กชายธเนศ อินทรโอสถ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๐

เด็กหญิงภัสนันท์ ศาระสารินทร์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๑

เด็กหญิงรินรดา โทมน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๒

เด็กหญิงวรกานต์ เปยสวน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงสุธาสินี นาคเถือน

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๔

เด็กหญิงวิไลรักษ์ นาคทองอิน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๕

เด็กหญิงกัญญา แหวนเครือ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๖

เด็กหญิงณัฐสุดา ผิวอ่อน
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงธัญรัตน์ นกเทศ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงนิสา -
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงปทมา รักไทย
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๐

เด็กชายสรวิศ ศรีสังวรณ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงแพรวา ชูสี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๒

เด็กชายชยากร จันทนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๓

เด็กชายติณณาพัทธ์ เพิมพูล

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๔

เด็กชายธวัชชัย ศรีแปน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๕

เด็กชายนนท์ปวิธ ดีจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โตค้างพูล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๗

เด็กชายสุริยะบุตร ลีเทียน

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๘

เด็กชายกิตติพล สุขเกษม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๙

เด็กชายดิฐษกร เอียมศรี

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ ดอกจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๑

เด็กชายภูตะวัน เพ่งพินิจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๒

เด็กหญิงสุนทรี แสงทวี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงจันทกานต์ เสือผู้
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงจิราพัชร สะนะพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มะลิวัลย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๖

เด็กหญิงณัฐชา พ่วงจู
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงนิธิกร ธนากรไพศาล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๘

เด็กชายภูตะวัน ทองมี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงวณิชชา รัตนผล
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงศศิธร อ่อนช้อย
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๑

เด็กหญิงศศิประภา ไสสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงอนุสรา รุ่งเรือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๓

เด็กหญิงกิติรัตน์ ทิมหอม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๔

เด็กหญิงณัฐฐาพร แย้มวงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วัดนากาญจน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๕

เด็กหญิงพัชราภา ไชยทัน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ รุ่งลาสี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๗

เด็กชายสุชัจจ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๘

เด็กชายณัชพล ด้วงสวัสดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๙

เด็กชายณัฐภัทร จันทร์ไพจิตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๐

เด็กชายธนาวิทย์ อัมพบุตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงนลินดา พรมรัตน์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๒

เด็กหญิงพินธิชา ทองแดง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๓

เด็กชายมงคล ผิวจันทร์ทึก
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๔

เด็กหญิงมดแดง -
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๕

เด็กหญิงวรรณิษา เอียมสอาด

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๖

เด็กชายวรานนท์ ศรีบุญมา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๗

เด็กชายศักดิธัช ด้วงสวัสดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๘

เด็กชายสิรายุ ศิริบุตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๙

เด็กชายอชิระ จันทร์แก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๐

เด็กหญิงอาริยา ไถ่ล้วน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงโมโม่ ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๒

เด็กชายกฤติพงษ์ ศรีไพรวัลย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๓

เด็กชายกันเกรา สอนเทศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่ฮ้อ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย ทองลอด
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๖

นางสาวจะคือ รู้รักษาพนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๗

เด็กชายจิตต์ประสงค์ โชติพรมราช
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงจิรา ศิรีมาศ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๙

เด็กชายชนาธิป ศรีสมพงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงฐานิดา คงใจมัน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๑

เด็กชายณัชพล สุนทรสงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๒

เด็กหญิงธมลวรรณ แจ่มจำรัส
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ คุณมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๔

เด็กชายธีรภัทร หวานชิต
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงนันทพร อรุณศิริ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงนิจจารีย์ ทองชาติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๗

เด็กหญิงนิสากร มิงเจริญสุข

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงบุษบา สุวรรณจรัสแสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงปวิชญา คูณศรัทธา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๐

เด็กหญิงปาริชาติ นิมนวล

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๑

เด็กชายมงคล นาดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๒

เด็กหญิงมายด์ โอยาจิ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงวนิดา ธรรมคุณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๔

เด็กชายวิเชียร หอมกลิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๕

เด็กชายศราวุธ จันดา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงศลาลัย ชาละวัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๗

เด็กชายศักดินนท์ วังแผน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๘

เด็กชายศุภกร แซ่เตีย
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๙

เด็กชายสัญญา รัดรอดกิจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๐

เด็กชายสัญญา ศิลารัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงสุดา ปูเพอะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชุ่มชืน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๓

เด็กชายสุภกร นุศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงสุภาพร ผนึกรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๕

เด็กหญิงอภิญญา มาตทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๖

เด็กหญิงอภิญญา เพ็ชรปานกัน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๗

เด็กชายอาทินันท์ ศรีนิล
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๘

เด็กหญิงเบญจพร นันทจักร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๙

เด็กหญิงเอือมพร

้

ยังเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๐

เด็กชายกอบชัย บรรทัดพันธุ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย เซิกรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงคณิตา น้อยมี
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๓

เด็กชายจักรวาล แซ่หาญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๔

เด็กชายชาญวิทย์ ชาญนรา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๕

เด็กชายธัญวรัตน์ จตุรงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๖

เด็กชายนทีธาร เสาร์ทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงบุษยา แปนกลม
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๘

นายปกรณ์ แซ่หาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๙

เด็กชายปติภัทร์ เชียงหลิว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๐

เด็กชายรักวงศ์ คังคะสุวรรณโน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

กลึงสวน
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๒ เด็กหญิงสหภิญญาลักษณ์

เหมือนทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงอาริสญา ภุมรินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงเกศกนก นุ้ยประสาท
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงรัชนก อยู่สุวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๖

เด็กชายวัฒนา ลือคำหาญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๗

นางสาววรรณนิภา การะเกษ
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๘

เด็กหญิงกนิษฐา กาหลง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แจ่มศรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงกุลนัส ปนหยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงขวัญข้าว ต่อมสูง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงคีตไพรินทร์ นาคศรีทอง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๓

เด็กชายคุณภัทร พ่วงเสม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงวุฒิ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงณัฐณิชา คำภา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงณัฐธิณี ศรีสมชัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๗

เด็กชายธนกร ปนทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงธฤดี ปตามานัง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงนิชานันท์ ขุมทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงนิมลณัฐ มลัย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงปยนุช บัวงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงพรนภัส คำมูล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงพรรณวษา มันคง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๔

เด็กชายพรรษา นวมอารีย์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงพัฒน์นัฎดา ฉำเกตุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๖

เด็กชายพิพัฒน์ พูลทรัพย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่กอ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๘

เด็กชายมงคล ตะพัง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงมนทกานติ ดอกเกตุ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ศรีโพธิงาม

์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงวาสนา หอมโปร่ง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๒

เด็กชายสิทธิภาคย์ พลจังหรีด
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๓

เด็กชายสิรวุฒิ เกิดศรีประเสริฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงสุจิตรา จันนาสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๕

เด็กชายอติชาติ น้อยพันธ์ดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๖

เด็กหญิงอัญญาณี ใจหนักดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงอารยา ตันธนะชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๘

เด็กชายถิรศักดิ

์

ยืนยงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๙

เด็กชายธนกร บุญทองสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงบัญจรัตน์ ลำเภา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงพิชยา นามภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๒

เด็กชายพิสุทธิ

์

สว่างเมฆ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงศิริญญา หวานชิต
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๔

เด็กชายศิลาชัย สว่างเมฆ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงสุภัสสรา ตาลเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๖

เด็กชายอชิรวิทย์ อุสาหะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๗

เด็กชายอดิศร กล่อมจิต
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ จงศิริรักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงจารุวรรณ เชือมรัมย์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงนันท์นพิน มานวม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงบุญฐิสา มูณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๒

เด็กหญิงปาณิสรา จันทร์แจ่ม
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ใจชืน

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๔

เด็กหญิงมัณฑนา ช้างพลาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงสรัญญา พุกสีดา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงกัญญาภัทร นกพลับ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงจันทกานต์ อินทรกะเสม
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงนฤมล สืบผล
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๙

เด็กหญิงปวริศา พวงมาลัย
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กชายพงศ์พัทธ์ แซ่ล้อ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีตองอ่อน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงศิวภัทร ศรีระยัพ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กชายสาคร สาสาย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงสุนิตา หนูอ้น
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงสุพิชญา นิลอุบล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงสุภาพร สว่างผุย
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๗

เด็กชายอนุวัฒน์ โมกหลวง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงอภิญญา เนียมเตียง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๙

เด็กชายเดชฤทธิ

์

ด้วงสวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงกานต์พิชชา หมุกหมาก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๑

เด็กชายจิรพัฒน์ อ้นคลำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงชลธิชา เต็มปรีชา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๓

เด็กชายนที กระต่ายทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๔

เด็กหญิงพัชราวดี พงษ์สุทัศน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงพัชรี ทวีสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๖

เด็กชายกฤติน ปานปน
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๗

เด็กหญิงขนิษฐา หอมโปร่ง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงขวัญชนก หงีฮัว

่ ้

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๙

เด็กชายจิรภัทร เขียวหวาน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงชญาดา มักศิลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงชนม์นิภา หมืนจงจำปา

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงชมพูนุช ลำเภา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๓

เด็กชายณัฐพล อินทรา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๔

เด็กชายธนพล วงศ์สุวรรณ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๕

เด็กชายนันทิวัฒน์ สงวนพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงปุณยาพร มะกง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๗

เด็กชายพงศธร หอมโปร่ง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร วงศ์ราช
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงลักษิกา สีกิว

้

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีสงสาร
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงสุพัชรี อินทรา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงเวธนี หงีฮัว

่ ้

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๓

เด็กชายกฤษณพงษ์ จันทร์เจือจุน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กชายกิตติพงษ์ กำภาพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๕

เด็กชายกิตติภูมิ พัดไสว
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

วรวงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงจินตนาพร อุ่นลาด

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ เขียวคลืน

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๙

เด็กชายธรรมนิตย์ บุญโต
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๐

เด็กชายธีรภัทร์ ทรัพย์เย็น
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๑

เด็กชายธีรัช ละอองศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๒

เด็กชายนวพล แดงฉำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๓

เด็กชายนันทวัตร ไผ่ล้อม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ ศิริมัว

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๕

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เอียวสกุล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๗

เด็กชายวงศ์ตะวัน ดีแพง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๘

เด็กชายวรเมธ หมืนจร

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงศรัญญา สมรูป
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๐

เด็กชายศุภกร เกิดมี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

แซ่ลิม

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๒

เด็กหญิงอมรกานต์ หอมโปร่ง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๓

เด็กหญิงไอยเรศ จันทร์ละมูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๔

เด็กชายพูสิธร์ เข็มทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๕

เด็กชายศุภเชฏฐ์ จิรเจริญพันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีแดง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงษาสืบ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๘

เด็กชายจักริน นิลนำเพ็ชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๙

เด็กชายณัฐวุฒร์ คำบึงกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ชนประเสริฐ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงอุรัชญาพร โพธิศรี

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๒

เด็กชายจิรวัฒน์ เซียงว่อง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๓

เด็กชายชินวัตร คงศิล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ อุปนาค
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๕

เด็กชายปฎิภาณ พงค์งาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงวนิดา ทามาศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๗

เด็กหญิงอารี -
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี บุญมาก
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงทิพยรัตน์ ใจตรง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๐
เด็กหญิงประกายดาว กรัดเฟอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงผาณิต ทองแท่งใหญ่
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงอริสา คงศิล
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุน้อย วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๓

เด็กหญิงณัฐชา แสงม่วง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำอ่างหิน วัดถำอ่างหิน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงกฤษณา กระจ่างแจ้ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำอ่างหิน วัดถำอ่างหิน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๕

เด็กหญิงญาธิตา สมศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำอ่างหิน วัดถำอ่างหิน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๖

เด็กชายณัฐยศ ชาสุข
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำอ่างหิน วัดถำอ่างหิน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๗

เด็กหญิงภารดี อินแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำอ่างหิน วัดถำอ่างหิน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๘

เด็กชายภาโชค ขุนแสน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำอ่างหิน วัดถำอ่างหิน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงสดใส -
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำอ่างหิน วัดถำอ่างหิน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงกรนิภา วัตชะนะไพจิตต์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลอนโด วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงณัฐชา ปรีเลิศ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงพิชญาภา พิทักษ์ธานี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงขวัญฤดี ชุ่มชืน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๔

เด็กชายพิพัฒน์ นกทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดท่าเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กชายธนพล จินดา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงบุษกร วิเศษสิงห์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงปรีญาณัฐ อินทบุตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงอภิญญา สุทธิประเสริฐ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงจารุกัญญ์ มางาม
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๐

เด็กชายจิรพัฒน์ ละเลิศ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๑

เด็กชายศิวัฒน์ ทองใบ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๒

เด็กชายไพศาล สุดสงวน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๓

เด็กหญิงเสาวรส ภุมมา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๔

เด็กชายธรนินทร์ ใจเย็น
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๕

เด็กชายนฤบดินทร์ มงคล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๖

เด็กชายธีรเดช ธิบดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงรัตนาวลี ชาละวันกุมภีร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงสุทธิดา มงคล
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๙

เด็กชายตะวัน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เกิดโถม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กชายวรากรณ์ เภาด้วง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงวริศรา อาจมนตรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๓

เด็กหญิงกาญจนา สีงาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๔

เด็กชายฐิติศักดิ

์

จำปาสา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๕

เด็กชายเอกณวัฒร์ หนามแดง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กชายอภีรสิทธิ

์

ปะตังเมษา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๗

เด็กชายขวัญเมือง บูชา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กชายกฤษฎา รวบรวม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๙

เด็กหญิงกัญญาภัค บุญปก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงณัฐพร ทับทิมหอม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๑

เด็กชายทศพร คุณมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงทิฆัมพร ซังข้าว
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๓

เด็กชายธนพนธ์ ช่างทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๔

เด็กหญิงนนทิชา โพธิศิริ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๕
เด็กหญิงประกายแก้ว

ปนนะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๖

เด็กชายภิญโญ แซ่ลิม

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงวรินรำไพ สัตบุศย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กชายวายุ จำปาลับ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กชายวิชัย พฤฒิพิบูลพงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงศุภิสรา ใจแสน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กชายสิทธิพรชัย สุทธิจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๒
เด็กหญิงกฤติยาวรรณ

คชมล
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงกัลยาณี อยู่ศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงทิพวัลย์ ศรัทธาผล
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๕

นายธีรยุทธ ม้วนมอ
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๖

เด็กหญิงชลลดา หาไชย
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงฐิติมา บรรเทา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๘

เด็กหญิงณิชา แร่มี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๙
เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์ ตังสุขสันต์

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๐

เด็กชายธนพล เพศสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กหญิงนันฐิณีย์ นาพยัพ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงวาสนา กังวานไกล

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงนรีกานต์ ปลืมธรรม

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงศิริกาญจน์ แซ่ตัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ลมูลเกตุ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กชายโต ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงชลิดา บุญเกลียง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงตวงพร สดใส
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงวริศรา พุ่มภักดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงอรุโณทัย ชาละวันกุมภีร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงกุลธิดา โพธิเงิน

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

สาหร่าย
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงสุนิษา นิสสัยตรง
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๔

เด็กหญิงกัลยกร กลัดชืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๕

เด็กชายณัทธร พ่วงเจริญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๖

เด็กหญิงนะลิน คีรีวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงพัดชา ใจห้าว
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงวรวรรณ จันทร์หอม
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงปนัดดา มะโรงทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงปาริฉัตร ปรางจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงภากรีรัฐ ต่อมสูง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๒

เด็กชายกัณตภณ นุชนารถ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๓

เด็กชายชนะชัย สาชิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงณิชารีย์ คงคากูล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๕

เด็กชายทรงพล หาญประโคน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๖

เด็กชายธนภัทร ห้าวหาญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๗

เด็กชายธีรเมธ ทับทิมศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงปยะดา คงกระพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๙

เด็กชายอนุวัตร์ ชุบเลียง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๐

เด็กชายจารุวิชญ์ ดอนสระ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๑

เด็กชายปรีชา คนรู้
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๒

เด็กชายกรรชัย ทาถี
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๓

เด็กชายนรวิชญ์ ภูจำปา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงบุษบา เศษสิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ส่วนเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๖

นายสรภพ สุทธิรักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กชายกฤษกร อุทัย
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๘

เด็กชายภูริพัทธ์ ดิษฐ์คำเหมาะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๙

เด็กชายเกรียงไกร วิชาแหลม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงกาญจนา ตะพัง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงชญานิน จันทรสูตร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๒

เด็กชายชนะชัย มอฮัมมัด
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๓

เด็กชายชิณณวรรธน์ อาจหาญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๔

เด็กหญิงชไมพร ยังพุฒ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลประหัสถ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๖

เด็กชายธนาคิม แก้วประดิษฐ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงนพรัตน์ แตงอ่อน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงนิรชา แก้วประดิษฐ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๙

เด็กชายพัทธนันท์ ด้วงสวัสดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๐

เด็กชายภาคภูมิ บุญยัง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงวริศรา แก้วตา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๒

เด็กชายสหรัฐ สุทนัง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๓

เด็กชายสุริยา ขัตติยะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๔

เด็กหญิงอัญชลี วงษ์สาหร่าย
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๕

เด็กชายอาทิตย์ รุ่งเรือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงอารดา ปลาทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๗

เด็กชายกรภัทร์ แก้วกันดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๘

เด็กหญิงกรรณิภา ยูปานนท์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงจารุภา ทองนาท
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ ภาคแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กชายทินวัฒน์ ดอนตะโก
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กชายธีรเดช สิงห์โตทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กชายปณณธร ชูศรีจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงปารวี ทรัพย์มงคล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงพรชิตา หิรัญชาติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงวรรณพร ชัยกันทะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงวรรณภา ไชยโยธิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงสุชานันท์ อาจหาญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงสุนีย์มาศ ปานเปรืองมนต์

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงสุพรรณษา ปยะพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงสุพัฒชา หินอ่อน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๒

เด็กชายธนิสร ชูตระกูลธรรม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กชายธีรชาติ จ้อยร่อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงนภัสสร แตงอ่อน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงพรรณปพร เฉียงทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงลีลาวดี จีนกระจัน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงศยามล อาจหาญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงสุวิศา แซ่เฮง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงอรพรรณ ช้างว่าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กชายเกรียงไกร กล้าหาญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงจิดาภา -
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงจิราวรรณ งิวเซอร์

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ กรุดสกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงชุติมา จันทร
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เจตุ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๖

เด็กชายดนุสรณ์ งิวเซอร์

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงถิรดา ทองเถาว์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงฝน -
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงลิลดา -
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

นิยมพลอย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๑

เด็กชายจันทร์ นิวเสือ

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๒

เด็กชายจิระพงค์ งิวเซอร์

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงชนาพร เรณูรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กชายณรงค์ ทองเถาว์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๑ / ๔๓๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ถูมหา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงนำตาล -

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๗

เด็กหญิงนำอ้อย -
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงปภัสสร ล้อดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงพิจิตรา สีรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๐

นางสาวภัทรธิดา -
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กชายมิกุ ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ตองแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงลิลลี

่

-
๑๑/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กชายศักดิชัย

์

น่วมมันคง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงศิรินดา สมุนไพร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กชายสมชาย -
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงจิราภา โม้มาลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงชลลดา ใจบุญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงดาว -
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงตุลา ขจรกระแสสินธุ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กชายธีรวัฒน์ ทิมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงพรรษา สีรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๓

นางสาววิรดา -
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงศิริวรรณ -
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กชายอาชา รัตนบำรุง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๖

นางสาวพรชิตา มีสานุ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงวิภา -
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กชายจามิกรณ์ สังข์สุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงณัฐฐิตา ปนตบแต่ง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงณัฐนรินทร์ ปนตบแต่ง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กชายธนวิชญ์ แก้วแดง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงกุลณัฐ โพธิพระยา

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงปนัดดา ถางสูงเนิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงพรทิพย์ สงวนพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กชายพัชรพล จันทร์ดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงพีรดา ทรัพย์อนันต์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๗

เด็กหญิงอภิญญา เทศทรัพย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๘

เด็กชายเอก ไม่มี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๙

เด็กชายชนาธิป เทศทรัพย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๒ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๐

เด็กหญิงธนาภา แก้วบัวดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงธนิษฐา แก้วบัวดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เงินน้อย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กชายวิระพล เส็งบางยาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๔

เด็กชายวีรวัฒน์ ทองตะโหนด
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒน์พงศ์ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงฐิติพร เรืองเทศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ขำสารี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงขนิตฐา เขียวทินกร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงรถจนา สุตวานนท์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ จาดประดิษฐ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงวิพู แก้วหนองโพธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กชายอภินันท์ เหลืองประดิษฐ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงอริสา ช่างเจริญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กชายอาทิตย์ เซียงหลิว

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงอารยา ดวงศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กหญิงกชกร รืนนุสาร

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กชายธรรมรัตน์ แจ่มใส
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กชายพายุ -

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงสิริกร เฉียมวิเชียร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กชายชนนกานต์ สระทองเงิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กชายสมหวัง พุ่มฉาก
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กชายสิทธิชัย เรืองขจร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กหญิงสุชาดา จินดานิล
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงสุณิสา ศรีนวล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงฐิตาภา เข็มทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กชายธนกานต์ แก้วศรีงาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กชายนัธทวัฒน์ ผลวิเศษชัยกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กชายปราโมทย์ คงคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงปาริฉัตร กันทะหน่อ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงพนัดดา พรรคพล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กชายภาคภูมิ ชมภู
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงภาวินา น้อยแน่ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงสุพัตตรา ก้านเหลือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กชายสุรจักษ์ เกิดมี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กชายหิรัณย์ ส่งบุญ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๓ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กหญิงเขมิกา ตราชูวณิช
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

เปยสวน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กชายปติศักดิ

์

วิเศษสิงห์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กชายรุจิรวัทน์ บ่อแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงศิรภัสสร เทียนทองวงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กชายอัคคเดช สังผ่อง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงสร้อยสุดา แซ่ลอ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงสุภัชชา วิเศษสิงห์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กชายอธิศ เสาวมัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงอ้อมเดือน ลำเลิศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าแย้ วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กหญิงกัณฐมณี จินดาแจ้ง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๖

เด็กหญิงชนิสรา จินดา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงชริษา กลันบุศย์

่

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๘

เด็กหญิงชุติมา ริศสริ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๙

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ตามสงวน
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๐

เด็กชายนฤเบศ บัวอุไร
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๑

เด็กชายปยพัทธ์ เกิดบัว
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๒

เด็กชายภรัญยู หนูนันท์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กหญิงภาณุมาศ บุญศรี
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๔

เด็กชายรัชชานนท์ ประสมเสือ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๕

เด็กชายศิริเกียรติ รุ่งเรืองจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๖

เด็กชายสิทธิชัย สืบสุข
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กชายอาทิตย์ คมใส
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๘

เด็กชายเกียรติภูมิ แผงคำ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๙

เด็กหญิงเมยาวี บ่อวารี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๐

เด็กชายไฟฟา ฤกษ์รุ่งฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๑

เด็กชายชุติเดช จินดาแจ้ง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๒

เด็กชายณพัฒน์ โพธิสาท

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๓

เด็กชายกฤษณะ แผงคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๔

เด็กชายธนวันต์ จินดาแจ้ง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กชายธีรเดช แสงน้อย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๖

เด็กชายพัชรพล แจ่มประไพ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๗

เด็กชายสิทธิโชค รักการดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงหทัยกานต์ บุตรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดกุสาวดี  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๙

เด็กชายธนภัทร ยศอินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงวิพา ยุ้งศิริ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๑

เด็กชายศรัณย์ภัทร เขียวรอดไพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คุ้มศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กชายสิรภัทร ไทรเกิดศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงอธิปา พรมประสาท
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เฟองนคร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เย็นวารี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กชายกฤภชา โชคทวีธำรงสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กชายก้องปฐพี วันทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กชายชาญชัย ภู่ปรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงณัฐณิชา วันทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กชายณัฐภูมิ พรมเวียง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กชายตรัยคุณ ทับทิม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๓

นางสาวธัญพิชชา ภูผันผิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๔

เด็กหญิงนัทชนันท์ เทียงแท้

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๕

เด็กชายปริทัศน์ รักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๖

เด็กหญิงปาริฉัตร เกตุมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงพัณณิตา เอบุญมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๘

เด็กหญิงพีรดา อินผิว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๙

เด็กชายภัทรพล เภาเตีย

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๐

เด็กหญิงมลฤดี สุวรรณสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงมัณฑนา รักขุมแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๒

เด็กชายยุทธพิชัย กษมาวุฒิ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๓

เด็กชายวิทวัส รักการดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงวิภาวี แจ้งธรรมมา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงศศิวิมล ศิริพิมพ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ คุ้มศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เซียงฉิน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงณัชชา เฟองนคร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงณัฐพร บัณฑิตย์ดำรงกูล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงนภาพร เตชะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงกนกพร พิศอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ ด้วงต้อย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงสุภาวดี บุญสมปอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กชายธนายุทธ อยู่ดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงภานุมาส นิลดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงรังสิมา ศรวัลเพ็ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กชายวชิรวิทย์ โพธิเตียน

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ปลอดโปร่ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กชายศุภชัย งามทองคง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กชายสุชาติ จำเมือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กชายณัฐภัทร บุตรหวาน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงโก
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กชายนพรัตน์ จินดานิล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงโก
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กชายบรรณรต สุขสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงโก
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงปภัสรา ใจแสน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงโก
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ บุตรหวาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงโก
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงอภิรดี หกประเสริฐ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงโก
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กชายออมทรัพย์ ยางสวย
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงโก
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กหญิงเดือน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงโก
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กหญิงลิ ตองโย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงโก
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กชายอรรถพร สินเนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงโก
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงกมลชนก วงษ์วัฒนา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงโก
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เชืองาม

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงโก
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงธัญรัตน์ ก๋งพริว

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงนิตยา ทาใจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กชายพิสิษฐ์ พิมลชาติ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงขวัญไพริน ศรีตุ้มทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๗

เด็กชายธีรภัทร ด้วงพิมพ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ก๋งพริว

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงโมเอ มอลำไย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กชายกิติวัฒน์ ใจชุ่ม
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงขนิษฐา ฝกบัว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ลอดพึง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงปฑิตตา บุญทับยาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กชายพีรวัส ปนมณี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กชายภัชรพล เอียมแก้ว

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กชายศรชัย ลำเภา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงแพรวา สุริโย
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงกัญญมล โชติช่วง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กชายกานพงษ์ ภุมรินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร จิตนิยม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กชายธนพนธ์ ช้างเย็น
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กชายนที บุญทับยาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กชายศรายุธ คีรีบุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๔

เด็กชายสหชัย เพ็ชรปาน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กหญิงอนันตญา ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กชายอภิชาติ สุริโย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงอัชชาพร คเชนทร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กชายทัศน์พล วงษ์น้อย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา น้อยพิทักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงตุลยา รอดเสียงลำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงทิพวรรณ ไตรสุธา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงสุทธิดา พานนนท์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญธรรม
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กชายณัช -
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา สังข์สอาด
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กชายนวพัฒน์ แก้วเอียม

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงนำฝน -
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงพิมพ์สุดา -
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กชายภัทรดนัย -
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กชายสาธิต บัวเกตุ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงปภัสสร เตโยพันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กชายภัทรพล จันทนา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ ยินดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กชายสาธิต -
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กชายเดียร์ -
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กชายกฤฑนรร คงมี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กชายจตุพันธ์ เพ่งผล
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงณัชากร ศรีจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงปราณปรียา โพธิใบ

์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงมณีวรรณ งามขำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงรัตติกาล ธรรมขันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงวลัยพร ทองดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงสุภัค บุญเชิด
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กชายวรานนท์ ฟกทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๗ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กชายสาทร แสงทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงอรยา แจ่มสี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กชายธนดล โอ๋อิว

๋

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงกนกกร กากะนิก
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงขวัญจิรา สอาดวงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงชิดชนก ใจสมบูรณ์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงธันญาภรณ์ บ่อเกิด
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงปรารถนา พินสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงปยาภรณ์ กากะนิก
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กชายพากร สุวรรณบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงพิสชา สืบปน
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๖

เด็กชายภาณุ พวงแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๗

เด็กชายวัชรพงศ์ มีสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงสมฤทัย กุลวงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๙

เด็กชายอนาวิน ธัญญเจริญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงอภิชญา ทิมพิทักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กชายเพชร เลียงประเสริฐ

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กชายณัฐพล มีสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กชายพงศภัค ยาทิพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กชายภูวดล ภูมุตตะ
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงอิสราภรณ์ นำใจตรง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๖

เด็กหญิงกนกพร โพนเงิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๗

เด็กชายจิรายุส ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

ขันนพคุณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงชิดชนก รักยงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ช่วงชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงดาว -
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กชายธนวันต์ มังคังณรังษี

่ ่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๓

เด็กหญิงนันสินีย์ เมฆกระจาย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงนิภา แซ่เฮง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๕

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

พัฒนะมาศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๖

เด็กชายรพีภัทร ขันธะเวช
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงรมิตา พูลผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงวรรณนิศา ผะสม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงสมพัตสร ชัยวงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กชายสิทธิเดช ศักดิสินสิริกร

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงสุภาพร พรายอำไพ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ สมสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๓

เด็กชายอภิรักษ์ ทวีทรัพย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขุนทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๕

เด็กชายอาคม กลีบเมฆ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงโบว์ดี มีสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๗

เด็กชายไมค์
ไม่ทราบนามสกุล ๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๘

เด็กชายยุทธนา ทองขาว
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๙

เด็กชายวรัตถ์ คมใส
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กชายวายุ เด่นสว่าง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๑

เด็กชายเทิดศักดิ

์

บุษบา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๒

เด็กชายธิติ แดงบาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๓

เด็กชายนครินทร์ ทับทิมสี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงฝน ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๕

เด็กชายนิพล แซ่เฮง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๖

เด็กชายวัชระ ผะสม
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๗

เด็กชายวิธวินท์ พลอยเหลียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กชายสมฤทธิ

์

ดีมัน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๙

เด็กหญิงกัลยาณี คงสุดี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กชายชัยภัทร พัวพงพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กชายต้น
ไม่ทราบนามสกุล ๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๒

เด็กชายทินภัทร ปรางค์จันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๓

เด็กชายวันชนะ สดใส
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กชายวีรวัฒน์ ช่อศรีคำ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๕

เด็กชายไชยภพ ภู่ฉุน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กชายดิศรณ์ จันทร์โสม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

นุชวงศ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงนิตยา บ่อเกิด
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ พวงมะเดือ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กชายพงศธร คงจร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กชายวชิรวิทย์ ชืนเจริญ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กชายธีรัช นุชคุ้ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๓

เด็กชายพิพัตร์ หิรัญกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงภาวิณี ภู่ฉุน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กหญิงอุสา อินทร์กานา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๖

เด็กชายจิรภัทร สุปลีนางกูล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๗

เด็กชายธนวัฒน์ รอดภัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ ศิริทองคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๙

เด็กชายนพรัตน์ เจียรศิลานุวัตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กหญิงนุชจรีย์ มีประเสริฐ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กหญิงมณฑิตา ชัยทิพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงวรรณิดา ถีสูงเนิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงวาสนา ชิวบุตร

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๔

เด็กชายวีรภัทร ทศประสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๕

เด็กชายเอกภพ พวงทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงกัญญาณี ทองจันทร์ศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๗

เด็กชายจักรกรินทร์ แซ่อึง

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงจันทิมา วัดพ่วง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงจารุวรรณ โฉมงาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ แม้นเดช
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงชลนิชา วัดงาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กชายธันวา สอนฮะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงนิตยา แสวงทรัพย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กชายพิพัฒน์ มังแปน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงยุธิกา อินอ่อน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงวรนุช เขาถำทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงวิกานดา คันโทแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กชายอภิรักษ์ มีลาภ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กหญิงอรวรรณ หนูหว่าง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กหญิงเกศินี จันทร์ตรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๑

เด็กชายเสกสรร เกตุบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กหญิงโชติกา พุ่มอำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กชายไรวินท์ รืนจิตร

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๔

เด็กชายจัมโบ้ -
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๕

เด็กชายฐิติพงศ์ ชินหอม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงถ้วย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กหญิงธนัญญา เจียงเจิม
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กชายธวัชชัย ใจห้าว
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๙

เด็กหญิงนำผึง

้

เซ็นเครือ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๐

เด็กชายพรชัย อิมเอิบ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๑

เด็กชายภัทรพล โพธิกุดสัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๒

เด็กชายสุธีร์ เซ็นซิว

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๓

เด็กชายออมสิน -
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๔

เด็กชายเพชร -
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงกนกนิภา โพธิทอง

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงนุ้ย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๗

เด็กหญิงวศินี เมฆดินแดง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงเกศกนก ดวงแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๙

เด็กชายเสกสรรค์ ดวงแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๐

เด็กชายฐิติกร สามสี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๑

เด็กชายทิว -
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินทร์ตา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๓

เด็กชายธนกิจ เชิงฉลาด
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงศศิกานต์ สืบด้วง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๕

เด็กชายอนุวัฒน์ คงลิม

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๖

เด็กชายเอืออังกูร

้

โยธาศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงกนิษฐา ภู่ฉุน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงกรชนก บุรีรักษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๙

เด็กชายกฤษณะ ง้วนพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงขนิษฐา แก้วสุกใส
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงขวัญชนก บุญเพ็ง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๒

เด็กชายจักรรัตน์ อ่อนอำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์ไข่
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงณัฐพร ธนโชติกิตติกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แม้นจิตต์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๖

เด็กชายทนุธรรม ช้างวิเศษ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กชายธนกร ภู่เขนย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงธันยพร บัวศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กชายนัฐพล คงไพร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๐

เด็กชายนันทกร โยธาศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงปยะพร หมดทุกข์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กหญิงฝาย -
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กชายภูวนัตถ์ พิลาพัก
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ อินทชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๕

เด็กหญิงวศิกาญ ศรีประจันต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงวิภาวรรณ การุณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กชายศราวุธ สาริกา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๘

เด็กชายสหัสนัยต์ โคทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงสุนิสา ต่วนยนต์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กชายสุรพล มีสอน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ บุญเอียม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๒

เด็กชายอภิศักดิ

์

เทียมจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงอาทิตตยา ภูมิหิรัญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กชายอุกฤษฏ์ วิไลวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กหญิงโชติรส สุขหิรัญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงจันทร์บงกช อินใจเอือ

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ปานเหลือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงณัฐจิรา พิมพ์สุวรรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สาริกา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ หมกคล้าย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กชายนัฐวุฒิ สร้อยสน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กชายพัชรพล สุภาพหอมสง่า
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงพิมลพร เอียมละออ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กชายภูริทัศน์ สุขคุ้ม
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงมาฆะมาศ เงินบาท
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงมานี ไม่มี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงวรินทร บุตรโท
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กชายวายุวัฒน์ เกลือนกราด

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กชายศุภกร กลำเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กชายสหรัฐ บางยีขัน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กชายอานนท์ ธงจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๒

เด็กชายเจษฏา อินชา
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงเพลงพิณ ขันทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กชายเอกราช ชืนหุ่น

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กชายกวินท์ พิมพ์สุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงกัลยา สุขคล้าย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๗

เด็กหญิงธนภรณ์ คงทน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กชายปญญวัฒน์ เงินบาท
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงปานทุย -
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กชายพีรศักดิ

์

ผิวเกลียง

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กชายภูรินทร์ รุกไพรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กชายฤธิเดช อาจหาญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงวนิดา ศรีสุขวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กชายวสุพล หนองนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กชายอาวโซเมง
ไม่ทราบนามสกุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๖

เด็กชายอุดมพร กำจัดภัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงจันทรา ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงนี -

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กชายจีราวัส ศรีนวล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กชายฐานพันธ์ ใสยาวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กชายดนัย สิงห์สูงเนิน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กชายทวีสิน นุชอิม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๓

เด็กชายทินกร บุญรุ่งโรจน์สิริ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กชายธีรภัทร์ สมโภชน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กชายนัทธพงศ์ ทับถมยา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงปริยาภัทร สีอบมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงพรนภา เทียนชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ สดใส
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงสุพัตรา นุวรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กชายสุรยุทธ์ เปยมสิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กชายสุรเชษฐ ดิงเกษ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงอนิลดา นุ่มเนียม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีท้วม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กชายทวีวัฒน์ ธรรมไพโรจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๕

เด็กชายธนกฤต บ้านใหม่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กหญิงบุณย์พรวี กุลไชยกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กหญิงประภาศิริ วงศ์ษาไชย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๘
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์

เอียมสะอาด

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงภัทรวดี สัทธาผล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๐

เด็กชายสหัสชัย ผาสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงอรนภา พรานเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงอริสา ประเสริฐสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กชายอ่อง -
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สีประสมสอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงไอรดา สุขะโยบล
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กชายคมสัน นิมนวล

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กชายทรงยศ เซ็นเครือ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงทิพย์ญาดา รอดแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๙

เด็กหญิงนราพร ใจจริง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กหญิงบุษกร ทองดอนน้อย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กหญิงพรนภัส แมลงทับ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๒

เด็กหญิงพรลภัส ทับถมยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงพฤกษา นาสมรูป
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ จ้อยร่อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๕

เด็กชายพีรภัทร ทิพย์สิงห์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๖

เด็กชายภูผา แก้วเนตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๗

เด็กหญิงรมิดา บัวกลิน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงวราภรณ์ จินดาวงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๙

เด็กชายวีระพงษ์ สมรูป
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๐

เด็กชายศุภกิจณ์ ตันเส้ง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา จ้อยร่อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๒

เด็กชายกฤษฎา มีจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๓

เด็กชายจักรกริช อาจหาญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๔

เด็กชายณรงฤทธิ

์

แก้วประดิษฐ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๕
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

นาคพัด
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๖

เด็กชายพงศกร ศรีปตเนตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๗

เด็กหญิงวันวิสา พรมทรัพย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สีทองดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พรานเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงอริตา ภูมิพัฒน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงแพรพรรณ สืบวงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงกมลพรรณ คำภา
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงทิพาภรณ์ สืบวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๔

นางสาวกชพรรณ นิลคง
๒๙/๘/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๕

นางจุมพฎา กลินสุคนธ์

่

๑๗/๖/๒๕๒๐
โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๖

นางพจนีย์ ธวัชวงค์
๑๗/๖/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๗

นางสาวพรประภา นิลบดี
๑๐/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๘

นางสาวพวงเพชร์ ดอกบุก
๑๙/๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๙

เด็กชายกรวิชญ์ กุลไชยกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๐

เด็กชายกฤษฎา ปรักมาศ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๑

เด็กชายกฤษณะ โมลา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงธิติมา ไกรเนตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๓

เด็กชายนิพนธ์ สุกเขียว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๔

เด็กชายปรเมศ หอมหวาน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๕

เด็กชายพงศกร เจริญพร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงพรธิวา แจ่มจำรัส
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๗

เด็กชายพีรภัทร เร่งเจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงภูริชา เสนาพรหม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๙

เด็กชายราเชนทร์ ระมัดจิตร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงรินรดา สุกเขียว
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ เพ็ชรมณี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๒

เด็กชายสถาพร สายสุจริต

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงกันยา แก้วสิทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๔

เด็กชายกิตินันท์ ชูชืน

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงจตุพร จรรยาธรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงจิรภา สมัครการ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ขำซ้าย
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๘

เด็กชายธนาธิป แสงสนธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงนิสา สัมมาตรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงปราณี เส็งสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กชายพงศกร บัวคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงพัชราภา ศรีเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงรัชดาพร ดวงเกิด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงศรวณีย์ ล่องลอย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงอภิวรรณ ฉินสวัสดิพันธุ์

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงอัมพวัน มันคง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๗

เด็กชายอัศม์เดช จอแอ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงอินทิรา มันธิ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงเสาวณีย์ เต็มอิม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๐

เด็กชายเอกลักษณ์ นามดิษฐ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๑

เด็กชายคณิน นำดอกไม้
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๒

เด็กชายชนาธิป ทิตย์วงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กชายธนาทิป อรากุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๔

เด็กชายธีรพงษ์ แผ่อัฐ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กชายธเนศ หนูหว่าง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงปญญาพร แก้วสิทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงภัทรวรรณ แจ่มศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กชายสกล ยีโถหุ่น

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงเกศริน กุลไชยกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงกนกพร สังข์โพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๑

เด็กชายจีรยุทธ ทองงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๒

เด็กชายนนท์ตระกูล เกตุบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๓

เด็กชายภัทรดนัย ทรัพย์พิบูรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงรัตนา ปานเหลือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๕

เด็กชายสุธี สิงห์โตทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา เจริญราษฎร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๗

เด็กชายเทพพนม ภักดีกุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๘
เด็กหญิงกิตติมาภรณ์ เจนเจริญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๙

เด็กชายชลิต หมันการไร่

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๐

เด็กชายนิสสรณ์ สุขเกษม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๑

เด็กชายวีรวัฒน์ คชเม่น
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงกตัญชลี อ่วมเครือ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สดเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงกนกอร ท้วมแจ้ง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงกนิษฐา ตรีมะณี
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงกนิษฐา เปยน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงกรชวัล จันเจริญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๘

เด็กชายกรณ์ดนัย สุขกรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๙

เด็กหญิงกรพินธุ์ ชืนหุ่น

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๐

เด็กชายกรภัทร์ นิลมัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ แตงอ่อน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๒

เด็กชายกฤษณะ จับศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กชายกฤษณะ นิลเรืองรอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กหญิงกฤษณา ศิริปญญาลักษณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กชายกฤษดา ศรีเอียม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กชายกฤษติณ เสือดาว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กชายกศิณพจน์ จงธนสุขศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๘

เด็กชายกษมา สบายยิง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๙

เด็กชายกอบกฤต สะเอียบคง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๐

เด็กชายกันตพงศ์ อ่วมสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงกันติยา สรเสนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงกัลยา สิงหณุวุฒิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงกาญมณี นิยมศักดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงกานต์สิริ หว่านพืช
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๕

เด็กชายกายกาญจน์ แจ้งกิจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๖

เด็กชายกิตติทัต สมคิด
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๗

เด็กชายกิตติพงษ์ สุขณรงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงกิฤติมา โสดา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงขนิษฐา จับศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๐

เด็กหญิงขนิษฐา ปอมหิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๑

เด็กหญิงขวัญชนก ล้วนรอด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๒

เด็กชายคุณานนท์ ทองแท้
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๓

เด็กชายจักรภัทร หล่อวิจิตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๔

เด็กชายจักรรัฐ สุขสมัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๕

เด็กชายจักริน คงลิม

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๖

เด็กชายจักริน อินทรกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงจันทิมา เผือนผัน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ เงินสมบัติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงจิดาภา ศรีสุข
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๐

เด็กชายจิตติพัฒน์ คงแดงดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๑

เด็กชายจิรชาติ กาญจนสุธา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงจิรนันท์ ละมูลมอญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๓

เด็กหญิงจิรนันท์ โสภาภิญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงจิรภัทร์ จำเริญรักษา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๕

เด็กชายจิรวัฒน์ วิชาผา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

เอียงอ่อน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๗

เด็กชายจิรานุวัฒน์ เซียงฉี

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๘

เด็กชายจีรายุทธ เทพประสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ประนอมศิลป
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ คงศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หมดทุกข์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๒

เด็กชายฉัฐพล ผันเผาะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๓

เด็กชายฉัตรชัย แก้วแสนตอ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๔

เด็กหญิงฉัตรดา ภูชัยผา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๕

เด็กชายชนกาญจน์ ช่างสุก
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๖

เด็กหญิงชนม์นิภา บัวขาว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๗

เด็กชายชนะพล คล้ายจำแลง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงชนันดา ภู่ระย้า
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๙

เด็กชายชนาธิป อึงผิวพรรณ์

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๐

เด็กชายชนุตร์ จันทร์รอด
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๑

เด็กชายชยกร บุญครุฑ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๒

เด็กชายชยกร วาดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๓

เด็กชายชลชาติ ผดุงม่วงทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงชลธิชา นุชแปน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๕

เด็กชายชลธี มีเตล็ด
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงชลิตา ประดิษฐพงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๗

เด็กชายชัชชัย ฟกขำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๘

เด็กชายชัชวาลย์ ธรรมขันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๙

เด็กชายชัยนันท์ แม้นจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๐

เด็กชายชัยรัก ฟกช้าง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๑

เด็กชายชินวัฒน์ ปนจุ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผาคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงชุลีพร เปาโต
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงญาณีกร สีหะนันท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงญาณีนุช เขียวอุไร
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงญาดา เล้งมังมี

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงญาดา แตงคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๘

เด็กชายฐาปกรณ์ สุวรรณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๙

เด็กชายฐิตินันท์ อาจหาญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๐

เด็กชายฐิติพงศ์ อรภักดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๑

เด็กหญิงฐิติมา โฉมศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

มาสี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๓

เด็กชายณรรถพร แม้นทิม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงณัชชา ชิวบุตร

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ฟกช้าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ก้านจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์ จันทร์หอม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๘

เด็กหญิงณัฐกมล เชยโต
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงณัฐชา สุกกระโทก
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๐

เด็กชายณัฐชาติ มีประเสริฐ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๑

เด็กชายณัฐชานนท์ หมืนแก้ว

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๒

เด็กชายณัฐดนัย แหยมแจ่ม
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๓

เด็กชายณัฐนนท์ นำเจริญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๔

เด็กชายณัฐนันท์ นำเจริญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๕

เด็กชายณัฐนันท์ วงษ์จันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๖

เด็กชายณัฐนันท์ สิงห์จานุสงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ อารีย์ชน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงณัฐพร บีกขุนทด
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๙

เด็กชายณัฐภัทร กุ่ยตระกูล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงณัฐวดี แม้นเดช
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๑

เด็กหญิงณัฐวดี โนนชัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนงาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พัฒนพฤกษชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุขใส
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๕

เด็กชายดนัย เนียมขำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๖

เด็กชายดนุเดช ภู่ทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงดวงขวัญ จันทร
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงดวงหทัย ผลตาล
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงตาหวาน
ไม่ปรากฎนามสกุล ๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๐

เด็กชายต้นเงิน คล้ายโพธิทอง

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๑

เด็กชายทนุธรรม เพชรดีมีสกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๒

เด็กชายทรงชัย ดำเกลียง

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๓

เด็กชายทวีทรัพย์ บุตรพิมพ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงทักสินา ภู่ฉุน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงทิพย์เกสร ทองพูล
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๖

เด็กชายธนชิต ฟาจงประเสริฐ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๗

เด็กชายธนทัต นิยมพลอย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๘

เด็กชายธนพล คันทะพล
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๙

เด็กชายธนพล สุขพูล
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๐
เด็กหญิงธนภรณ์ชนก จิตต์น่วม

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๑

เด็กชายธนภัทร โตไร่
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๒

เด็กชายธนวัตร ตังมิตรเจริญ

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๓

เด็กชายธนากร บุญญาลัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๔

เด็กชายธนากร มังมีศรีสุข

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๕

เด็กชายธนากร แซ่โง้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงธนาพร มูลเงิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๗

เด็กชายธนิศร บันเทาถ้วน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงธมลวรรณ มากมี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงธรรญชนก อยู่สถิตย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๐

เด็กชายธรรมนูญ เจิมจุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๑

เด็กชายธราเทพ ช่างปน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๒

เด็กชายธวัลรัตน์ เรืองฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๓

เด็กหญิงธัญญทิพย์ เนตรน้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เอมบาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พงษ์พัว
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กชายธัญวิช ธัชธำรงชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กชายธันวา ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กชายธินกร พิมพ์สุวรรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กชายธีรนพ สุกทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๐

เด็กชายธีรนัย สุกทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กชายธีรภัทร์
กาญจนบำรุงสกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๒

เด็กชายธีรวิทย์ จินดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๓

เด็กชายธีรเดช ไชยแค
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๔

เด็กชายธุวานนท์ สามสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงนฐพร นิลนก
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๖

เด็กชายนพพร เขียวทุ่งน้อย
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๗

เด็กชายนพเศรษฐ เกษมวิริยนนท์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงนวมล วงศ์ศรีสังข์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงนันทกานต์ พุทธพงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงนันท์นภัส ชวลาภนนท์กุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงนันท์นภัส สมคิด
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๒

เด็กชายนันธวุฒ จันทร์แจ่ม
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๓

เด็กชายนาธาร แก่งหลวง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงนิดา
ไม่ปรากฎนามสกุล ๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงนิตินันท์ นิติธรรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงนิศานาถ เพิมพูล

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงบลาลีรัตน์ จันทร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา กาญจนสาธิตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงบุญสิตา ทะแยง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๐

เด็กหญิงบุรพร ศิริบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๑

เด็กหญิงบุศรินทร์ ฟกบาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๒

เด็กชายปกาศิต เหล่ากิจรุ่งโรจน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๓

เด็กชายปฏิพัทธุ์ นาคเส็ง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๔

เด็กชายปฏิภาณ พิมพ์ทรัพย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๕

เด็กชายปฏิวัติ ดวงแพง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงปฐภร แก้วจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๗

เด็กชายปฐมพร ทับทิมทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงปนัดดา มะลิวัลย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๙

เด็กชายปพนธกร ทวนทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงประภัสสร ฉายอรุณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๑
เด็กหญิงประภานันท์ บุญช่วย

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงปริชาติ วิเศษสิงห์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงปรียานุช สุกร
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๔

เด็กหญิงปวรลักษณ์ ธรรมเนียมดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ สยุมพร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๖

เด็กชายปญจพล นวลนิล
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๗

เด็กชายปณญา แซ่อึง

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงปณฑิตา บุญประเสริฐ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กหญิงปานทิพย์ พลดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงปาภัสร กุมภา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงปาริชาติ หอมสง่า
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กชายปยพัทธ์ พรานเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กชายปยวัฒน์ ติรสมบูรณ์สิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กชายปยะพงษ์ แสวงทรัพย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงปุณณดา ธนาชัยสุขพัฒน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กชายพงศกร จันทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กชายพงศกร ปอมหิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กชายพงศกร สุขเกษม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สุขสม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กชายพงสกาญจน์ แก่นแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กชายพชร จวนแจ้ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กชายพชร แขวงอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๓

เด็กหญิงพรทิพา เกษมวิริยนนท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๔

เด็กชายพรพงษ์ เก้าแพ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงพรพันธ์ เอียมอบ

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงพรพิมล แก้วตา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กชายพรยศ วงษ์ดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงพรรัตน์ สิทธิกูล
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงพรวิภา ลิมทโรภาส
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กชายพรหมพิริยะ นาพรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงพรเพ็ญ จันก้าน
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กชายพลพล อยู่แสง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงพลอยปภัส มงคลยศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงพลิศาน์ ธนาธีระไพศาล
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ สังข์เสม
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงพัชรี ฉัตรนิมิต
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๗

เด็กชายพัสกร ปญญาสวรรค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงพัสนันท์ กลินหอม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงพิชญาพร อินทร์บุญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี
กาญจนประกอบ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กชายพิชเญศ ธรรมเสนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กหญิงพิญาดา มีเย็น
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงพิณนพัฒ บุญแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กชายพิธิวัฒน์ แซ่ผุง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วีระสุนทร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงพิมพ์รดา ดอกพุฒ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงพิมลพัฒน์ ธรรมา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๘

เด็กชายพีรพงศ์ พงษ์อนันต์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๙

เด็กชายพีรพล สืบธรรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ลำภา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๑

เด็กชายพีรภัทร พรานกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๒

เด็กชายพีรภัทร อะนามกูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ วรรณคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๔

เด็กชายภควัฒน์ พันธ์พรหม
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงภัคจิรา ป.สุวรรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๖

เด็กชายภัทรพงศ์ ภาคภูมิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๗

เด็กชายภัทรพล แสนสม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ สุขประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีสมโภชน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๐

เด็กชายภานุวัฒน์ แดงพร้อม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๑

เด็กชายภูริ อิมเอม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๒

เด็กชายภูริณัฐ หอมชืน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๓

เด็กหญิงภูริตรา แก้วเอียม

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๔

เด็กชายภูริพัฒน์ นาเจริญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๕

เด็กชายภูวนัย ไชยสุนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๖

เด็กชายภูเบศ โพธิศรี

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๗

เด็กหญิงมณฑิชา จิตอำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงมนัญชยา โฉมศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงมัลลิกา แสงทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๐

เด็กหญิงมาริสา พิลาแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๑

เด็กชายยนตธัช ศรีทับทิม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๒

เด็กชายรชิตะ พันลำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๓

เด็กชายรพีพัฒน์ นาคแดง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๔

เด็กชายระพีวิทย์ ทองชมภูนุช
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงรักขณา นิมเนตร

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๖

เด็กชายรัชชานนท์ ฉายบุ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๗

เด็กชายรัชชานนท์ มาเจริญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ วิเศษสิงห์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงรัชนี ชิดเครือ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๐

เด็กชายวชิรวิชญ์ ทองงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ เอกบุตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๒

เด็กชายวรชิต สมสี
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๓

เด็กชายวรภพ ขุ่มด้วง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๔

เด็กชายวรภัทร เล้าสวย
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงวรรณนิษา เอมโอช
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๖

เด็กหญิงวรรณษา พังกุ่ย
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงวรรณิภา เรืองศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๘

เด็กชายวรรณเฉลิม จันทร์สงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงวรัญญา ไชยะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงวราพร แก้วทวี
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๑

เด็กชายวรเมธ คำปรีชา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กชายวรโชติ สุขเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงวสุภัทร ทองปรุ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กชายวัฒนะ ชินอักษร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กชายวาทิต ปอมหิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงวิกานดา ดวงจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงวิวรรยา เล้าสวย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กชายวิศรุต ธนะโพธา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กชายวิศวะ เพ็ชรรักษา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กชายวิศิษฎ์ เกาะแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กชายวิสิฐ โพธิใบ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กชายวิสุทธิ

์

ชงจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กชายวีรภัทร บุญสอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงวีรยา นำใจเย็น
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กชายศรัณย์ ชาวจีน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กชายศรัณย์ ท้าวสุวรรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กชายศรัณย์ภัทร วงค์อินทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กหญิงศศิกานต์ การตรง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงศศิธร ประสม
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงศศินิภา อารมภ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงศศิภา เกตุแดง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กชายศักดิชัย

์

รุ่งเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กชายศักรินทร์ ท้วมสมบูรณ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ถึกจรูญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงศิริวรรณ เทียมสัมฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กชายศิลาชัย พันธ์โพธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กชายศิวนาถ รู้ประมาณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กชายศิวากร เอียงรอด

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กชายศุภกิจ นามผล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กชายศุภกิจ พฤกษาตะคุ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กชายศุภวิชญ์ อินทรสวาสดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กชายศุภากร พ้นภัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กชายสกลกาญจน์ สารีทิพย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กชายสมฤกษ์ นิมอ่อน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กชายสรวิศ สวัสดิงาม

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงสายไหม
ไม่ปรากฎนามสกุล ๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงสาวินี ฤทธิเดช

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กชายสิทธศักดิ

์

นิสัยตรง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กชายสิทธิพร ยิมเชิง

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงสิราพร โยมด้วง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๑

เด็กชายสิริวัฒ บุตรหาญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๒

เด็กหญิงสุกันยา ล้วนรอด
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ กลำงิว

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ไวทยะบูลย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศาลารัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กหญิงสุนิษา ดวงศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงสุนิสา กลีบเมฆ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๘

เด็กหญิงสุนิสา มันคง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงสุพพัตรา ถำใหญ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงสุพรรณา วัยวัฒนะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงสุพรรษา เนียมชืน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงสุภัสสรา บัวนิล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงสุภาพร คำภิมาบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กชายสุวิศิษฏ์ ประเสริฐชาติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงสโรชา มณีโชติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

มันใจดี

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กชายหลักฤทธิ

์

อิมอาคม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงอทิตยา พึงเพียร

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กชายอธิป บุตรทุ่งทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงอนันยา คล้ายนิล
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงอภิชญา อ่อนศิริ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงอมรา บุญยง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงอรวรรณ ทองวิเศษ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงอริสา คชายุทธ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงอริสา สุขประเสริฐ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงอังคนา เขียวชอุ่ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๗

เด็กชายอัฐพล แก้วทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงอัยลดา รอดเสมอ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กหญิงอาภัสรา จันเปรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กหญิงอารียา นามประดิษฐ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงอาลิสา ฟกเปยม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงเกศรา ธงจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ลาวัลย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กชายเขตสยาม เนตรประไพ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กชายเจษฎา นกยูงทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กชายเจษฎา นางแย้ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๗

เด็กชายเฉลิมพงษ์ ไชยรังษี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงเตชินี แจ้งใจกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๙

เด็กชายเทพทอง อรุณเดช
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กหญิงเนตรชนก ราชโยธี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงเปรมกมล จันทนะโสตถิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงเมทินี สารีวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๓

เด็กชายเมธา อุดมผล
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๔

เด็กชายเมธาวุฒิ วันเพ็ญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

กาญจนธรรมศิริ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วราสินธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภาษีสวัสดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๘

เด็กชายเอกภพ แตงจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๙

เด็กชายกชกร วงษ์กฎ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๐

เด็กหญิงกัญจนพร นิลนก
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๑

เด็กชายกิตตินนท์ เกษรเงิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กชายจิตต์ดุสิต อยู่บุญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ นิยมศักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กหญิงจิรัชยา เพิมนาม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กชายจิรานุวัฒน์ พุคง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๖

เด็กชายจีรพัฒน์ ชมบุญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๗

เด็กชายชาญณรงค์ เซียงฉี

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ ดาวอรุณเกียรติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๙

เด็กชายฐนาพัฒน์ เซียงหลิว

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กชายณัฐพล เงินบาท

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กชายณัฐวัศ รัตนภัณฑ์วิไล
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มันคง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๓

เด็กชายทินกร ทิมมัจฉา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กชายธนดล อ้นพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๕

เด็กชายธนเดช พานนาค
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๖

เด็กชายธรรมรักษ์ ท่าล้อ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๗

เด็กชายธวัชชัย อารีย์ชน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ โตงาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

ทิพย์ดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงนลินทิพย์ ทิพปราสัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๑

เด็กชายผดุงเดช ศาตรเวช
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงพรนภา ละอองเอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๓

เด็กชายภัฎยศ จันทร์ภูมิ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๔

เด็กชายภูริ พยอมพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๕

เด็กชายมงคล อาษานอก
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ภูอยู่เย็น
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๗

เด็กชายรณภูมิ พ้นภัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ขำอวยชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๙

เด็กหญิงวรารัตน์ สุขประเสริฐ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๐

เด็กชายวัชรพล รัตนภัณฑ์วิไล
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๑

เด็กชายวัชรเทพ เร่งรัด
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงวิชญาพร แก้ววิเชียร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๓

เด็กหญิงวิรัลพัชร์ ศรีละม้าย
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๔

เด็กชายสงกรานต์ มีคลำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ มีเกล็ด
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กชายสุทธิภัทร จำนงกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงสุมณฑา อินทรีย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กชายอดิศร น่วมพนม
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กชายอัษฎาวุฒิ จันทร์ก้าน
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงเกตุมณี ภูสอาด
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กชายเมืองเพชร กรีดกราย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กชายเศกศักดิ

์

กุลสิริกาญจน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กหญิงกุมวารีย์ เต็มรัก

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงจิดารัตน์ ยางสุด

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ชุ่มจิตต์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงนฤภร พิมพ์ประสาน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กชายนิพน ศึกอร่าม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กชายบัลลังค์ คล้ายนิล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กชายพงศกร ศรีสวรรค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กชายภัครพล เจนเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ ภาษีสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงวาวา พม่า
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กชายสตางค์ จักขุจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๔

เด็กชายอชิระ โครพ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงอธิติญา กลีบเมฆ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฐิตะสิริรัชต
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กชายแงอู ไม่มีนามสกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงแหม่ม พม่า

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงแอปเปล -
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงโยษิตา รัศมี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงจันทิมา กาญจนพวงแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงพรพรรณ แซ่เฮ่ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กชายภูวดล สงวนศักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ชวาลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กชายศุภกร เกตุมอญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กชายกนกพล ชมชิดเจริญสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เอกบุตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กชายกรรชัย วิจิตต์โภคิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงกัญญภา คิวเจริญพร

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๐
เด็กหญิงกัญญาณัจฉรา

สูงกิจบูลย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญกอ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ม่วงแอ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แพรสมุทร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงกาญจนา จานทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กชายกิตติทัต จันทะพินิจ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงจตุพร จตุรภัทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงจิดาภา สืบยิม

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงจิดาภา เลาศรีรัตนชัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กชายจิรายุ นราทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงจุฑามาศ อออำไพ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงชนกนันท์ เหลืองอรัญนภา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงชนัญชิดา เพชรตรง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงชมพูนุช สินโต
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงชมพูนุท ล้อสกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงชัญษา น้อยพิทักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงญาณันธร สินสืบผล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๗

เด็กชายฐานิต สบายยิง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงฐิตารีย์ ศิวะพรชัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ ช้างลิง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงฐิตินันท์ วงษ์ศิลป
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กชายณภัทร กันกง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กชายณัฐชัย พึงคุ้ม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงณัฐชากรณ์ บัวนวล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงณัฐฐาพร จ้อยทองมูล
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กชายณัฐพงศ กูลประดิษฐ์ศิลป
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีเมฆ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงณัฐภรณ์ จานทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๘

เด็กชายตรีศูล ถือคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๙

เด็กชายถิรวุธฒิ

์

ถาวรวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๐

เด็กชายทรรศนพล บุญญาลัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กชายทัศไนย เนตรน้อย
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กชายทิวา ชืนแสง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กชายธนพัฒน์ สิงห์โตงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ทินโทเม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กชายธนาธิป ชินนาหอม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กหญิงธิติมา วิจักขณ์กาญจน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงธีราพร นำนาผล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กชายนนทนันท์ กิงทอง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กชายนรภัทร พงษ์ภัทรากร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงนันทิดา สุขเกษมพิทักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กชายบุริศร์ หนูอินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กชายปณิธิ เภาศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงปวรวรรณ ยอดดำเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงปทมาวรรณ สนุกแสน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงปยะธิดา เปะอยู่
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงพชรกาญจน์ ภาคภูมิ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงพรชนก ชมทิพย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๙

เด็กหญิงพรรณพร รุ่งเช้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงพรรวินท์ พละศักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงพริมา ศรีอุดมเดชสกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงพิมพ์พิศา น้อยนิด
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงพีรนันท์ พรานเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ตังสุขสันต์

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ เสือจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงฟาใส สัตตาคม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงภคพร ชอบเปนไทย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๘

เด็กชายภควัต บุญยุทธสกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๙

เด็กชายภัทรธร สุภัทรากร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์พินิจรัตน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๑

เด็กชายภาณุพงศ์ คงควร
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๒

เด็กชายภาณุพงศ์ จินตนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ เลาหะราวี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงภูสุดา สวัสดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงมนัสชนก กิงทอง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงรัญชนา
กาญจนกังวาฬกุล ๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงลภัสริน เจริญสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงลักษิกา ทองวิเศษ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงลักษิกา
เลาหะกาญจนศิริ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๐

เด็กชายวงศธร ศรีละพุก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๑

เด็กชายวรรธชัย โพธิปติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงวราภรณ์ พึงบุญ

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงวริศรา แปนปาน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๔

เด็กชายวสุธา บุญคุ้ม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงวาสนา กังวาล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงวิภาวดี ตังการุณจิต

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๗

เด็กชายวุฒธิพงษ์ ทองพรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงศรัณญา เจริญพิบูลย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงศรัณย์พร บ่อสิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ธัญญผล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๑

เด็กชายศิรวัชร์ สำอางค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๒

เด็กชายศิระดนย์
ธนโรจน์เดชานนท์ ๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงศิริกาญจน์ เกศราช
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๔

เด็กชายศิริพงษ์ คีรีวรรณ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๕

เด็กชายศุภลักษณ์ คุณพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๖

เด็กชายสรศักดิ

์

แก้วรืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๗

เด็กชายสิงห์สรศักดิ

์

เสายืน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๘

เด็กหญิงสิรภัทร บุญธนสิริ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงสิราวรรณ อรอนันต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๐

เด็กชายสิริกร บุญไชย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๑

เด็กหญิงสิริกร รอดด้วง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๒

เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ กระต่ายทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเศษสิงห์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงสุธาสินี ซิมทรัพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๕

เด็กหญิงสุธิมา ประเสริฐลาภ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๖

เด็กชายสุธีร์ ตะเพียนทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงสโรชา สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงอชิรญา เหลืองวุฒิธรรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงอติกานต์ ยะนิล
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๐

เด็กชายอนุภัทร วอนเพียร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๑

เด็กชายอภิรักต์ สาระ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๒

เด็กชายอรรถพร ประมวญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงอริสรา จันทร์ฉาย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงอรุณวิไล ตัณฑะเตมีย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๕

เด็กหญิงอศิรวรรณ พุกสอน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๖

เด็กชายอัศนัย วอนเพียร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๗

เด็กชายเตชินท์ พงษ์ศักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๘

เด็กหญิงเตชินี นาคมี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๙

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ศรีสุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๐

เด็กชายเอืออังกูร

้

เจนวิชชุ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๑

เด็กหญิงไพลิน วงศ์ตังมันจริง

้ ่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๒

เด็กหญิงกนกลักษณ์ กสิไพศาล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๓

เด็กชายกมลภพ กัลยานุศาสตร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๔

เด็กหญิงกรกนก สิทธิสร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงกรกมล โพธิเงิน

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๖

เด็กชายกรณ์ดนัย อัครรุ่งเรืองกิจ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๗

เด็กหญิงกรวรรณ กาญจนภิญพงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๘

เด็กชายกรวิชญ์ ขำปญญา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๙

เด็กหญิงกฤติมา สุพรรณโรจน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงกฤษณมน เจริญผล
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๑

เด็กชายกวิน วุฒิวโรดม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๒

เด็กชายกสิเดช หอชะเอม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงกัญญภัสสร์ อ่อนสดทวีชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงกัญญาณี ชูตระกูลธรรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๕

เด็กหญิงกัตติกา เชาวรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๖

เด็กชายกันตธีร์ บิตุเรศ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๗

เด็กชายกันตภณ กิงทอง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงกัลปจรีย์ พวงเนียม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงกัลยกร กาญจนภิญพงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๐

เด็กชายกิตติ รัสเอียม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๑

เด็กชายกิตติ แสวงทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ ศิริชมจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๓

เด็กชายกิตติภณ งามพิศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงกุลนนท หอวรรธกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงกุลยา เลือนแปน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๖

เด็กชายก้องภพ กลัสลวิภาค
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๗

เด็กชายก้องภพ ดาวอรุณเกียรติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๘

เด็กชายก้องภพ ถิรโรจน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๙

เด็กหญิงคุณัญญา กาทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๐

เด็กชายคุณากร ภัทรสิริรัชต์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๑

เด็กชายจักรพันธ์ สุวรรณฉิม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์เมธี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงจิดาภา โอภากุลวงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๔

เด็กชายจิตพัฒน์ คูณชัยพานิชย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๕

เด็กชายจิรภัทร สุโอฬาร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ยีโถหุ่น

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงชญาฎา ว่องประเสริฐ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงชญานิศ เจิมจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงชญานิศา ไพศาลโอฬาร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๐

เด็กหญิงชฎารัตน์ ชัยดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๑

เด็กหญิงชนกนันท์ พูลเกษม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๒

เด็กหญิงชนัญชิดา เทือกกอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๓

เด็กหญิงชนัญญา ถินวัฒนานุกูล

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงชนัดดา กาฬพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๕

เด็กชายชนาธิป ราชมนตรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๖

เด็กชายชนาธิป สายสอาด
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงชนิกานต์ สรรสม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๘

เด็กหญิงชนิตสิรี ชัยพฤติตานนท์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงชมศุก จำเนียรพล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๐

เด็กชายชินวัตร ดิษยวงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๑

เด็กชายชีวธันย์ บุญกอ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นันตะวัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภูชัยสินธุ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ รุ่งวิไลเจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๕

เด็กชายชุติเทพ ชำนาญกิจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๖

เด็กชายฌินดนัย สุขสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงญาณพัฒน์ โพธิศรี

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงญาดา วุฒิวโรดม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กชายฐากร โดยประสงค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สุขกรม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กหญิงฐิติพร อินทร์คล้าย
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กชายฑีฆายุ เพ็ชรอำไพ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๓

เด็กหญิงณชญาดา กาลสุวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กหญิงณภัทร ธารกกาญจน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กชายณภัทร โพธิศรี

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงณภัทร์ ณรงค์อินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กหญิงณภาภัช ชัยวันดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงณัชชา ชูบุญทรัพย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๙

เด็กชายณัฎฐ์ธกร เกิดกำธร
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๐

เด็กชายณัฏฐพล สวัสดิสาย

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๑

เด็กชายณัฏฐพล อังกูรเจริญพร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงณัฏฐ์กนก เสริมสิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา บัวประเสริฐ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา มาศวงศ์วิวัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงณัฐกาญ ศรีภัธรสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงณัฐชยา ตันธนะชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๗

เด็กหญิงณัฐณิชา พูนโต
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา สร้อยสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์
กาญจนกังวาฬกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สุขสมพงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เอียมเจริญ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เพิกเฉย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๓

เด็กชายณัฐนันท์ ประภากมล
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๔

เด็กชายณัฐภัทร เลิศศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงณัฐมนต์ ลีวัฒนา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ตุ้มฉิม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๗

เด็กชายณัฐเสฐ วิสิฐวราเสฐ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กหญิงณิชา มัทธะปะนัง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงณิชากานต์ เอียมปา

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงณิชาภา ทิพย์สุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงณิชารีย์ วรภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงดรุวรรณ จินดาเพ็ง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๓

เด็กหญิงดลลชา ชาลวันกุมภีร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๔

เด็กหญิงตรีชฎา คามสายออ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๕

เด็กชายตะวัน ชวรัตนวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๖

เด็กชายติณณภพ ตันมันทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงทัศน์วรรณ กาญจนกิจวิศาล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๘

เด็กหญิงทาริกา ชุบคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงทิพย์วิมล เอียมสำอางค์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๐

เด็กหญิงทิพย์สุดา รักชือ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๑

เด็กชายธนกร ไคลมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๒

เด็กชายธนกฤต ต่ายแพร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๓

เด็กชายธนกฤต นำใจสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๔

เด็กชายธนกฤต พวงแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๕

เด็กชายธนดล แซ่เจียม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงธนพร
ล้อประกานต์สิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๗

เด็กชายธนพล กันภัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงธนภรณ์ นาควัชระ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๙

เด็กชายธนภัทร คิดควร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๐

เด็กชายธนภัทร สมรูป
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ พฤฑฒิกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๒

เด็กชายธนสาร ศรีกำพล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงธนัญญา จันทร์สว่าง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๔

เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์ วงศ์อนันต์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๕

เด็กชายธนากร ศรีสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๖

เด็กชายธนิสร อินจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงธรรพ์ณพร ธัญญการ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงธฤษวรรณ เวชวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุขสุวรรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๐

เด็กชายธัญพิศิษฐ์ จันทรวัฒน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๑

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พรมทองดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๒

เด็กชายธัญยธรณ์ นิลทวงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๓

เด็กชายธามนิธิศ ปรางทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงธาริน เซียงหลิว

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๕

เด็กชายธิติภูมิ หว่านพืช
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๖

เด็กชายธีธัช ตันธนะชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๗

เด็กชายธีรพัฒน์ เอกบุตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๘

เด็กชายธีรภัทร์ ก้อนน่วม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๙

เด็กชายธีระภัทร ไพศาลย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กชายนพพล ตังสุขสันต์

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ อินทร์ศวร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๒

เด็กชายนภาดล บัวหลวง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงนวพร เล้าศิลปไพศาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๔

เด็กชายนะฐาพร ขำพวง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงนัชชา ใบบัว
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงนัชฟา เพลินคู่ธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๗

เด็กชายนันท์ทัต คชรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงนิจจารีย์ เหลืองประมวล
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงนิชาภรณ์ ฉุนโต
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงนีลการณ์ วิเศษสิงห์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๑

เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

เชิดชัยทวีพงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๒

เด็กชายนโรดม โคกแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงบุณยวีร์ สังข์ทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กชายปกรณ์นน ผลจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๕
เด็กหญิงประภาพรรณ

สนใจ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงประภาศรี
ไพศาลเอืออาทรกุล

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กหญิงประภาศิริ สืบหิรัญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงปรารถนา โปงประดิษฐ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กหญิงปริยากร ทิมฤกษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๐

เด็กหญิงปาณิศา กิงแก้ว

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๑

เด็กชายปยะ ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

พุฒขาว
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๓

เด็กชายปุญญรัตน์ ถินกาญจน์

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงพชรมน กาลเศรณี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงพรนภัส เลาหศิริ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงพรพรรณ จำรัสไว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงพรภิมา ไชยะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงพรรัตน์ สินโต
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๙

เด็กชายพลวัฒน์ สำเร็จ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๐

เด็กชายพลวัฒน์
อัศวทรัพย์ไพศาล

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงพอตา มณีดิษฐ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงพัชราภา สวัสดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๓

เด็กชายพัฒนพรรณ อิมเอิบ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กชายพัทธดนย์ ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๕

เด็กชายพัสกร บุญยงค์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงพิชชาภา กิตติธรรมโรจน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงพิชญาภา ตนภู

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๘

เด็กชายพิชุฒม์ บ่อเกิด
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๙

เด็กชายพิชุตม์ กิจธรรมกูลนิจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
อุดมสินประเสริฐ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๑

เด็กหญิงพิมพ์พิศา บรรเทาทุกข์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงพีรดา พิมพ์วัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๓

เด็กชายพีรศักดิ

์

กิงทอง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๔

เด็กชายพุทธคุณ หอทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๕

เด็กชายภวัต วิเศษสิงห์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๖

เด็กหญิงภัณฑิรา มะนาวหวาน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๗

เด็กชายภัทรดนัย เครือพันธ์ศักดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๘

เด็กชายภัทรวดี ชุมดาวงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๙

เด็กหญิงภาวิณี ด้วงรักษา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๐

เด็กชายภีมพศ เขียวสวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๑

เด็กชายภีราพัฒน์ จันทร์ฤทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๒

เด็กชายภูริพัฒน์ มลสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๓

เด็กชายภูวดล แสวงศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๔

เด็กชายภูวนัตถ์
ถินกาญจน์วัฒนา

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๕

เด็กหญิงมณีรัศมิ

์

ปานเพ็ชร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงมนัญญา สุรวงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๗

เด็กชายมนัสชัย กิจทวี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงมัตติกาล์ งาหอม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงมินตรา จุเฉย
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงรวินท์นิภา งามขำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๑

เด็กชายรัชต์ภูมิ หนูขาว
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๒

เด็กชายรัฐนันท์ เซียงฉิน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๓

เด็กชายรัฐพงศ์ แย้มกลิน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๔

เด็กชายราชวิทย์
พงษ์หาญพาณิชย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงฤดีวลิดล จงผล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงลภัสรดา ประยูรไทย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กชายวงศกร โพธิใบ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กชายวรกร ทองหยด
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กชายวรชิต ตาทิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงวรรณวิภา ยุบลบัณฑิตกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงวรวรรณ สังข์กลินหอม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๒

เด็กชายวรัญชัย พันธ์ตา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๓

เด็กชายวริทธินันท์

์

บุญสกุล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๔

เด็กหญิงวริศรา นิมิตรตระกูลชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๕

เด็กชายวศิน กาบมณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๖

เด็กชายวัฒนะพงศ์ ทศรฐ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๗

เด็กชายวัทธิกร บัวหา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงวัลปวีณ์ สิริภัสภรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๙

เด็กชายวาคิน พลอยพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงวิชยา โยธาจักร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๑

เด็กชายวิชยุตม์ ธรรมะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๒

เด็กชายวิชยุตม์ ไทยถานันดร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงวิชานาถ ฐิติพงศ์ภาคิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงวิมลสิริ ใจตรง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงวิยะดา คุ้มวิเชียร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงวิลาสินี อินทร์อ่อน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๗

เด็กชายวิศรุต สิงคบุรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงวิสุทธินีย์ เรือนคงเดช
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงวีรดา แตงเปลียน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๐

เด็กชายวีรภาพ รสชืน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๑

เด็กชายวีรเชษฐ์ ยังยืน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๒

เด็กชายวุฒกาญจน์ อินทร์นุช
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๓

เด็กชายวุฒิชัย โพระดก
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๔

เด็กชายศรัญู พันธ์ชู
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๕

เด็กชายศรัญย์วุฒิ สืบใหม่
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๖

เด็กชายศวัสกร ทองเงิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงศศิกานต์ พรศิริกาญจน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๘

เด็กชายศศิพัฒส์ โกศลรัตนพร
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงศศิมา บ่อเพทาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๐

เด็กหญิงศิรประภา ภู่สุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๑

เด็กชายศิริพัฒน์ สัตย์ซือ

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงศิริลักษ์ เหลืองเอียม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๓

เด็กชายศิลา เสียงหวาน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๔

เด็กชายศุภกร ดอกบัว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๕

เด็กชายศุภณัฐ รุ่งรัตนพร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๖

เด็กชายศุภวิชญ์ รักราษฎร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๗

เด็กชายศุภากร บูรณธนานุกิจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงศุภานิช นามีผล
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ภัทรวิชญ์กุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงศุภิสรา ทิพย์มโนสิงห์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๑

เด็กชายสมัชญ์ มีทรัพย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงสาริศา รัตนนีรพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๓

เด็กชายสิทธิธัช สระศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กชายสิทธินนท์ ชืนชวน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๕

เด็กชายสิทธิภาคย์ จิตสูง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงสินีณัฐ สืบเนียม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กชายสิรวิชญ์ อัญชนีย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงสุณัฐชา ล้ออิสระตระกูล
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงสุธาสินี โรจน์บุญถึง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๐

เด็กชายสุรยุทธ์ เพชรศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๑

เด็กหญิงสุวพัชร สระศรีสม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงสุวิชญาน์ ทองเหมือน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงหทัยภัทร นนทะภา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงหทัยภัทร บุญชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงอชิรญา กุลภัทรนันท์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๖

เด็กชายอชิระ ประทีป
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงอธิศชญาน์ จานแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงอนัญญา เมือบสน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๙

เด็กชายอภิชน ทับทิมอัด
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงอภิญญา เศรษฐศิริวรการ
๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กชายอรรคเดช จันทร์ฉาย
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงอรอุมา พงษ์สมบูรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงอรัชพร นาเวช
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงอสมาภรณ์ บุตรนำเพชร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กชายอัครพงศ์ คำธารา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กหญิงอัครยา โฆษิตสันติวงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กชายอัฐพงศ์ ภัทราพรพิสิฐ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กชายอัฑฒ์ จันทร์เพ็ชร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กชายอันดามัน สินสถาพรพงศ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๐

เด็กหญิงอาจิราห์ รอดชีวิต
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กชายอายุวัฒน์ ศรีสังข์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงอารยา เข็มแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงอิงครัตน์ เลิศอัครศรีกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กชายอิทธิกร เจริญรอด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงเขมินทรา คงกำเหนิด
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๖

เด็กชายเดือนธันวา ทนุพงษ์ภรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๗

เด็กชายเนติธรรม ชมมี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กชายเนติภัทร อินทร์สา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงเปมิกา เขาถำทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๐

เด็กชายเพียรธรรม คงวิวัฒน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงเมธาวี คำภิมาบุตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ปาลา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๓

เด็กชายเอกรินทร์ พงษ์เขียว
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๔

เด็กหญิงแพรวา รัตนนีรพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๕

เด็กหญิงแพรวา ว่องประเสริฐ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงโยษิตา รานตาลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๗

เด็กหญิงไพรำ ลิขิตทีรุ่งเรือง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงจิดาภา วัยวัฒนะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๙

เด็กชายอิทธิพงษ์ วงษ์อัยรา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กชายจีรพัฒน์ กิจสมัคร
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีไตรรัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กชายณัฐพล ภูชิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กชายภูริธันย์ อภิโชติธีรนันท์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงลภัสรดา รักดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กชายสิรวิชญ์ อรุณลักษณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กชายอนุชา ปาทาน
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงอัญติมา พ้นภัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงเกตุกาญจน์ กาญจนศิลป
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กชายเกรียงไกร น่วมทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กชายเปนหนึง

่

วงศ์ตังมันจริง

่ ่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กชายชลนที ทองวิไล
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กชายพงศกร เมฆใหม่
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กชายพิชัยภูษิต นาคะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กชายลัทธวิทย์ จันทร์โท
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กชายศิวกานต์ กระต่ายทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กชายคชภัค ปยรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ เซียงหลิว

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงจิราพร จารนัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กชายจิรายุ เกตุพุ่ม
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กชายชนะชัย สาธุภาค
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงชนิดาภา เหลืองเอียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงชนิสรา หมอดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงชลธิชา เอียมสอาด

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงชาลิสา กันภัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงฌาณิศา เฮงประสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๖

เด็กหญิงญดา เลิศโภไคย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงญาคนันธ์ ขุนพระเดิม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงญาคพันธ์ ขุนพระเดิม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงญาณภัทร ญาณอรรถ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงฐานิดา คงจร
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงฐิตาภา ศิริโก

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กชายณภัทร ว่องประเสริฐ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา อินทรีย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์ชาวนา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงณัฐชา ไทรทองมี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เอกจิต

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริกูล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กชายณัฐนนท์ แก้วสะอาด
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กชายณัฐพล ฉัตรนิมิต
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กชายณัฐพล บำรุงผล
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ไพรวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กชายณัฐอัฑฒ์ คันทะพล
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กชายธนชาติ แสงจันทร์ฉาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงธนพร ฉัตรนิมิต
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงธนภร พาณิชอภิวุฒิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงธนัชญา แช่มช้อย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กชายธนิกธน ถินทุ่งทอง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วงษ์ศิลป
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงธันยพร บุญประเสริฐ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กชายธาวิน สุนทรศารทูล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กชายธีรภัทร จันทร์สวาท
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กชายธีระพงศ์ กุลไชยกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ กู้ทรัพย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กชายนที มานะธุระ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงนภัสนันท์ รอดคลำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงนรรฐกร เทศหนู
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงนรีรัตน์ กิจโชติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๘

เด็กชายนัฐพล จินดานิล
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงนาริศา ตันติธนากุน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงนิภาพร เกิดขาว
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงนุชจรินทร์ สังข์เสวก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงบุณฑริก หลิมพลอย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงประภัสสร เชือชิตวงศ์

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงปลายฟา อร่ามศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๕

เด็กหญิงปวีณา แสงนิล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๖

เด็กชายปญญากร ทับทิมศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงปญญาพร เศรษฐกิจดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กหญิงปตริชา สาสอน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงปานเนตร นิลบุตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงปยธิดา ชืนใจ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๑

เด็กชายปุณญพัทธ์ อินทรสันติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๒

เด็กชายพลภักดิ

์

อินทรสันติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๓

เด็กหญิงพศิกา รอดดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โสภาที
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๕

เด็กชายพัฒนพล มีพรศิริ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงพัสนันท์ ธนรักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๗

เด็กหญิงพิชญา ปานธรรม
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๘

เด็กหญิงพิชญาภา กาญจนธรรมศิริ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๙

เด็กชายพิชิตชัย พรมแพง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงพิมญาดา กัลยาฤทธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กชายพีรัชชัย ชนะภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงภัทรวดี จำนงกูล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงภัทรวดี เอียมสุวรรณ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงภัทรศยา ขุนพิทักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ชืน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กชายภูริภัทร แสนสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กชายรนัทถ์ จรูญรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงรัชนาถ เนตรสว่าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กชายฤทธิกร ชูศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กชายวงศธร อินทรสันติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงวนิดา สุกใสพงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงวรัญญา หมินแดง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงวรันธร บุญญาลัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงวริศรา ตังกิจดีมัน

้ ่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีปุนจัน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กชายวัชรพงษ์ เกสรเงิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงวินิตา โพสท์มา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงวิลาสินี จันทนะโสตถิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กชายวีรยุทธ หมืนประเสริฐ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงศลิษา ศาสตร์เวช

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญคุ้ม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงศิริกาญจน์ บุตรดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กชายศิลายุทธิ

์

ฤทธิพงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กชายศุกร์ธิพรพล มีคุณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงสภัสสรา เลียงรอด

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กชายสหกรณ์ สุดแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กชายสหรัฐ ชัยธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ ขุนจ่าเมือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงสุพิชญา สุดใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กชายสุภารัฐ แปนน้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กชายอธิพงษ์ พุทธศัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กชายอภิชัย ภิญโญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กชายอภิชาติ ไววิงรบ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยะนิล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงอรอุมา สอนใจ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กชายออมสิน ปูเชียงแดง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงอัมพร รุ่งเรืองยังยืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงอาภาภรณ์ กากะนิก
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กหญิงเกสรา รุ่งเรืองจำเริญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กชายเตวิช พรมโคตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงชนกชนม์ บุญมี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กชายณัฐพงศ์ พลเสน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กชายธนพรรณ ชินทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กชายธิติสรณ์ เครือพันธุ์ศักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กชายพงษ์ปภัทร์ ผิวเพ็ง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ ศรีอรุณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ยงยุทธ์กุลสิริ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กชายสุเมธ ทองสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กชายกริชเพชร สุขสงวน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กชายกันตภณ จิตรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กชายกาญจน์ณัท เกษสง่า
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กหญิงฉัตรธิดา ตรงศรีพาณิชย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงชลกาญจน์ สารีทิพย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงชุติมา เทพศร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงณฐิดา จันทร์รอด
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กชายณัฐพัชร์ ผ่องใส
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงดวงพร ประเสริฐสังข์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ตุ้มเปาะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กชายธนกร เทพประสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ เซียงเจ๊น

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงธนวันต์ อัศวภูมิ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กชายธนากร วสุธรรมเดช
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงนฤมล รัตนภากร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กหญิงนฤมลวรรณ คำโทน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กหญิงนุชชุลีภรณ์ กุมพล
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กชายบวรภัค เปยมจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กหญิงปรียา รวมทรัพย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงปวีณา ภู่นาค
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กชายปญจพล ทำนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงปยกมล รักอู่
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงพรพิมล โคกแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๔

เด็กชายพลพล เหว่าดุสิตร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงพัชรพร แมลงทับ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แซ่อึง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เงาฉาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กชายพีระพัฒน์ ส่องสว่าง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กหญิงภัทรวรรณ จิตรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กชายภาณุเดช แต่งสง่า
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ เอียมหนู

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงมัณฑิตา ทาลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กชายระพีพัฒน์ จันทร์มา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กชายราเมศวร์ ถาวรวงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กหญิงศิรประภา อินทวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กชายศิโรดม ปรีดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงศุภกานต์ เพลินไพรเย็น
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๘

เด็กชายสมรักษ์ แก้วดอนไพร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงสิริยากรณ์ เอียมสะอาด

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ประเสริฐสุนทร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงสุรัสวดี แก้วผนึก
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงอธิชา โตพิทักษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กชายอรรณพ พูลขวัญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กชายเจษฎา อุ่นเรือน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กหญิงเมธาวดี เสนนอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๖

เด็กชายเมธี น้อยมี
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงแพรชมพู สุระศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงกาญจนา ชืนจิตร

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กชายชัชวาล แตงตุ่น
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงวรนุช แซ่อึง

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๑

เด็กชายศุภกรณ์ ดีท้วม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กชายสหรัฐ ตังใจ

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กหญิงสุพัตรา มันคง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๔

เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ทองดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงพรหมพร พงคะเชน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กชายสิทธิโชค แก้วสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กชายสุรพงษ์ แซ่ล้อ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ท้วมสมบูรณ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๙

เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วยงกต
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงฐิติมา จันทมาศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

อินทรีย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กชายพรหมชนะ อินทรักษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๓

นางสาวบงกช เอียมสำอางค์

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๔

นายอาร์ม ไม่มีนามสกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๕

นายปรีชา คงนะ

๑๗/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงกัญญาภัค อาจเอือม

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กชายก้องภพ แก้วอิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๘

เด็กหญิงขวัญชนก สุภาพ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ รุ่งเรือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กหญิงชลธิชา วงษ์สุวรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กชายณรงค์พล ตนดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ราชอาจ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กชายตะวัน สังขภัสสร
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงธนัชพร ศิริสายันท์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กชายธราธร สายแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๖

เด็กหญิงธฤษวรรณ ทองดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๗

เด็กชายธีรพงษ์ สมรูป
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๘

เด็กชายนพรัตน์ อำทองคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๙

เด็กหญิงพิชญธิดา สืบมี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๐

เด็กหญิงมนัสวี ส่งบุญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กหญิงศิราพร เชือดี

้

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กชายอติชาติ นาคพัด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กชายอติพัฒติ

์

เทพหุ่น
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๔

เด็กชายอนันยช ชำนาญกิจ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๕

เด็กหญิงอัญชลี -
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๖

เด็กหญิงโช -
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๗

เด็กชายภานุพงศ์ นาคพัด
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๘

เด็กชายวรวุฒิ พวงทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๙

เด็กชายจีรยุทธ์ อำสุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๐
เด็กหญิงทัศชฎาภรณ์ ปรีเปรม

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กชายภวดล ฉัตรทัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงวรรณชนก กาญจนากร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๓

เด็กชายวิทยา ผลเอนก
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงศิริวิภา คำเกลียง

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๕

เด็กชายอัครินทร์ ย้อมศิลป
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงอุษณา มันคง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๗

เด็กชายนริศ บุญมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๘

เด็กชายกวิน กล่อมจิต
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๙

เด็กชายกวีเอก โพธิศรี

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๐

เด็กชายจารุวิทย์ รอดคล้าย
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๑

เด็กชายจิณณ์ สมบูรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๒

เด็กชายจิรติ พ่วงอารมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงจิรนันท์ เหยียวยา

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๔

เด็กชายฐิติโชต นุชนุ่ม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงณภัทร์ แซ่ลิม

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ฟกโต
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กชายณัทรดนย์ ศิริหลวง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กชายธนกร ผ้าแดง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กชายธนกฤต ธุรา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๐

เด็กหญิงธัญญรักษ์ ท้วมสมบูรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กชายธีรนันท์ สุวรรณวิจิตร
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงนุชนาถ แสวงทรัพย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงพัดชา เซียงหว็อง

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กชายภูดินันท์ นกจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กชายภูผาภูมิ ราชมณี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงมณฑิตา เหมกระศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๗

เด็กชายรัตนภูมิ แก้วพรึก
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๘

เด็กชายวรุณ แซ่ล้อ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงศุภักษร ทองแท้
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กชายสมโภชน์ หอมดอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กชายสิทธิภัทร บุญเล็ก
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กชายอิศรา รอดเสมอ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ เจิมจุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงชลดา วงษ์กฎ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงนฤมล นุชอิม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กชายปวรุต ศรีเสริฐ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กชายระพีพันธ์ นะดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงราตรี จันทร์ผ่อง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงลดาวัลย์ วงษ์จันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๐

เด็กชายวีระพงษ์ ฉุยเนย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงสุชาดา ชืนอบเชย

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๒

เด็กหญิงสุพรรษา เซียงฉิน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงกนกพร สู้ภัยพาล
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๔

เด็กชายกฤษดา ชืนหุ่น

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กชายจันที ไมีมีนามสกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๖

เด็กชายจิรวัฒน์ มณีขำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ศิลประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๘

เด็กชายชินวัตร โตใหญ่
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ แย้มพราย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๐

เด็กชายรพีภัทร นำใจเย็น
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงวิลาวรรณ ชาภักดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงสุมิตตา วงศ์ศาโรจน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กชายอรรคศวิน จันทวีป
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กชายอัฐวุฒิ บุญแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กชายเขม -
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงนัสทชา ขำคม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กชายปพน น้อยจาด
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กชายมนตรี ศรีอนันต์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กชายวิทวัส พุทธทา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กชายสุรชัย ชืนอบเชย

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กหญิงจันจิรา คงเพียร
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กหญิงชนัดดา นามผล
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กชายฐาปกรณ์ แก่นรักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กชายนันทวัฒน์ ไทรพรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงพัชราภา นุชอิม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงพัฐนันท์ พงษ์สมบูรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กชายภูวดล คงแดงดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๘

เด็กหญิงมัลลิกา สร้อยนาค
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กชายวรภัทร์ โตใหญ่
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กหญิงวริศรา มะโนรมย์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กหญิงวริษฐา มะโนรมย์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงวิมลสิริ คงเพียร
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กชายอธิป อินทรพล
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กชายอนุเดช พึงเพียร

่

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กชายอภิชาติ แก่นรักษ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงตมิสา ศรีหากันยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กชายธนโชติ ปานนิล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๘

เด็กชายศราวิน ฆ้องรัน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๙

เด็กหญิงชัญญานุช เปล่งไปล่
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กชายชายแดน ไทยคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กชายตะวัน ตานาคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กชายปพน น้อยจาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๓

เด็กหญิงพรสิริ เสือเมือง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กชายพีรธัช เสรีลัดดานนท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กชายวศิน วงษ์วัฒนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๖

นางสาวดวงกมล ชูพลาย
๐๙/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๗

นางสาวปวริศา ดอกมะลิ
๐๗/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๘

นางพรรษา มูลประวัติ
๒๙/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๙

นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
๐๒/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๐

นางสาวอาภัสรา อัศวพิทักษ์พงศ์
๒๒/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๑

เด็กชายวีระเดช แซ่แต้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๒

เด็กชายศักดินันท์ แก้วอินทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๓

เด็กชายสุจินดา อินทร์นอก
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ถำทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงนฤมล ขาวเกลียด
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงปาริชาต ชูพลาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๗

เด็กชายสิทธิโชค เชยโต
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงอ้อมดาว นิลอ่อน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงวารุณี จันทร์ชีวา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ โพธิกิง

์ ่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กชายสิทธิชัย แสวงศิลป
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงอารีญา พัดเย็น
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงอทิติยา เอียมทิพย์

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กชายชนะชล พวงอินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กชายถาม์พร ศรีเกตุ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กชายนพพร -
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กชายภากร เสือณรงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงอินทิรา มีทรัพย์มัน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ -
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๐

นายสรชัย จันทร์ที
๒๐/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กชายกมลชัย วัดมณี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กชายปรีดา พม่า
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กหญิงปยดา ทูลประสม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๔

เด็กหญิงผกากรอง ฉุยเนย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กชายพิพัฒน์ กล่อมจิต
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงวีรญา ฉุยเนย
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กชายวีรวัต จุเฉย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กชายกิตติชัย โสภา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กชายกิติพงษ์ ลาจันทึก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กชายก้องภพ ระเบียบดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงขนิษฐา ปราดเปรียว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กชายณัชพล รอดคลำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงธนพร ศิริพล
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กชายธีรเทพ เย็นกาย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงนราทิพย์ นิลรอด
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กชายยศธร น้อยพันธุ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กชายรพีภัทร สุดละม่อม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงรุจิรดา สนสุดยอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เนตรสน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๐

เด็กชายวาริน -
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงสุนิษา เพชรตรง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ชืนขำ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กชายอลงกรณ์ เนียมสวน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กหญิงอาภรณ์รัช หกม้า
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ คชพงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงฐานิดา บุญธรรม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กชายธนกร สังข์น้อย
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กชายธีรภัทร นาคทรัพย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กชายธีรภัทร์ คชพงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๐

เด็กชายภานุวัฒน์ แม้นพัก
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงมอญ -
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงเดือน -
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๓

เด็กชายกรวินค์ กะพี

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๔

เด็กชายกิตติพงศ์ งอกผล
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กหญิงประภัสสร ศรีทองคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๖

เด็กชายแวว -

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๗

เด็กชายธีระพงษ์ ศรีลี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๘

เด็กชายยุทธพงศ์ แซ่อึง

๊

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สังขานวม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงกิพ

๊

-
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๑

เด็กชายกีรติ จันทร์เพียร
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงจีรนันท์ เอียมหนู

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กชายชยากร สมบูรณ์ทรัพย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๔

เด็กชายชัยรัตน์ ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๕

เด็กหญิงณพัสสร ศิลปสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๖

เด็กหญิงณัฐชา สมบรูณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ ถึงสุข
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๘

เด็กชายนิกร คันฉ่อง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กชายประพันธ์ ธรรมชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงพรนภา ทับทิมทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงพลอยชมพู กุลสิริกาญจน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๒

เด็กชายพีรพล สวนใหญ่
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๓

เด็กชายภานุ โสมกุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๔

เด็กชายร่มธรรม เกตุแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงวรรณวสา โตนนำขาว
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงสุภาพ สัตรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงอังศุมาลี คงมา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กชายอาม ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

อรรถกรไพศาล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แย้มแผน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๑

นายแม็ก ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ศรีเมฆ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงฉัตรแก้ว นามวงค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กชายตรีพัณณ์
พงษ์หาญพาณิชย์ ๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กชายนนท์ตกานต์ คันฉ่อง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงปกฉัตร นามวงค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กชายปฏิภาณ ภัคพาณิชย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงรสริน สมรูป
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงสุภาวดี พิมพ์พันธุ์ดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๐

นายอนุชา กองมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงอภิตา สำเภาทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กชายอิทธิพล ฟอนฟุง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กชายธนชัย เซียงอึง

่ ้

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กหญิงชาริสา กระต่าย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์กร
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงธิริญญาภา เลียนเครือ

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กชายบุญเลิศ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงปนัดดา ศรีลาชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงพรัชรา แสวงทรัพย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงลักษิกา ศรีหิรัญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กชายวรเมศ เวที
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงวันวิษา อินทไทร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงศศิกานต์

โอฬารประเสริฐเลิศ ๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงอทิตยา พานแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงกุลยา ไม่มีนามสกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กชายธณัษฐนันท์ เลียนเครือ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กชายศุภกร ศรีจิตต์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กชายสิงหา เย็นกลม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กชายกาญจน์ชนก เท่าเทียม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กชายจารุเดช กิงทอง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กชายทรงพล มุ่งหมาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงนงค์นุช พันทา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กชายนนทกานต์ แก้วประชา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ยิงมี

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงปนมณี มีเย็น

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยิงมี

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๗

เด็กชายสุเวทย์ สีสวย
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๘

เด็กชายเดชาวัต กุยรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๙

เด็กชายกฤษฎา ภู่สุวรรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๐

เด็กชายจิรวัตน์ วงษ์เจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงชุติมา อุส่าห์การ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงณัษวรรณ ภูมิโมไนย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๔

เด็กชายทวีชัย แตงอ่อน
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๕

เด็กชายทิวานนท์ ปานทำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๖

เด็กชายธนภัทร ชีวี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๗

เด็กชายพงษ์เทพ ภู่สุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๘

เด็กชายสุวรรณชาด อ่องจุ้ย

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๙

เด็กชายจารุภักดิ

์

ฟกเงิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงณัฐธิชา เอกฉันท์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๑

เด็กชายทักษ์ดนัย รัตนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงธนพร ลำดวล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๓

เด็กชายธนากร แจ่มใส
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงธัญชนก จินดาวัฒน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงนำใส โพธิเจริญ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๖

เด็กชายพงศกร ฝอยทับทิม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงพลอยไพลิน พรหมพันธุ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๘

เด็กชายลัญจกร ทองแท้
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๙

เด็กชายวรเชษฐ์ บ่อสิน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๐

เด็กชายวรเดช บ่อสิน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงวินันทา เสวกวาป
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๒

เด็กชายศรายุ โพธิใบ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กชายสิงหา ฝอยทับทิม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงสุคนธา พรมมา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บ่อสิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๖

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สมานทรัพย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจกล้า
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงกิตตินภา อินโต
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๙

เด็กชายนฤเบศร์ ขาวช่วง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงนิภาพรรณ ธรรมจง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๑

เด็กชายปรัชญา สุขคำภา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๒

เด็กหญิงปยะนุช วงษ์พัฒน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงภณิดา ผันอากาศ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงมะปรางค์ สีห์วงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุกโต

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๖

เด็กหญิงวนารักษ์ เกษราช
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๗

เด็กชายสมพร กำจร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงอตินุช อินทเรืองศร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงอรวรรณ นะดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๐

เด็กหญิงอินทิรา กองแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงเบญจมาศ สมศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๒

เด็กชายนภดล อนันต์วัฒนากุล
๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ สุทธิพิบูลย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๔

เด็กชายนัชดนัย ขวัญสด

๑๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๕

เด็กชายรณชัย ศรีจับ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๖

เด็กชายวทัญู นิลบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา บุญตัน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กชายสุทัศน์ เชือชืน

้ ้

๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงอรสา บุญจิวราบ

๋

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงไพลิน มาเม่น
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๑

เด็กชายอรรคเดช แสงงาม
๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๒

เด็กชายธนาวุฒ นพชำนาญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๓

เด็กหญิงนลินรัตน์ จันทร์อ้น
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงพัชรฤดี ศรีประโคน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ พุทธธรรม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๖

เด็กชายใหม่ ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๗

เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ ท่านกเอียง

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๘

เด็กหญิงบุณยานุช บุญส่ง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๙

เด็กหญิงผกามาศ อินทร์โชติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๐

เด็กชายสิทธิโชค กันสืบสาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๑

เด็กหญิงสิริพร เต๋มา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๒

เด็กชายอธิวัฒน์ นฤนารถ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๓

เด็กหญิงอภิชญา
พงศ์พิริยะกาญจน์ ๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๔

เด็กหญิงจิรัฐติภรณ์ รชตะเกษม
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๕

นางสาวดา ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงบุณยานุช คุ้มเนตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ นวัต
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงพิมมาดา กันทา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงวรัชยา รอดสูง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๐

เด็กหญิงวริสรา ศักดา
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๑

เด็กชายศราวุธ ลิมมัง

่ ่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงสุจิตรา แตงอ่อน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๓

เด็กชายสุรเดช เนตรสุวรรณ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงเกวลี ต่างพันธ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๕

นายเจษฎาภรณ์ ปวนคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๖ เด็กหญิงเมลานี ปาริชาติ

ออเฟร
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๗

นายแสด ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๘

เด็กหญิงกนกพร ฉินสุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๙

เด็กชายกฤติพงษ์
พงศ์พิริยะกาญจน์ ๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๐

เด็กหญิงชมพูนุช ขำบางเลน
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๑

นางสาวญาดา เสนีวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๒

นายฐิติพงศ์ ผลเรืองวิไลแสง
๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๓

นายณพรัตน์ พานแสงทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๔

เด็กชายณัฐพงศ์ คุ้นเคย
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๕

นางสาวดารีกา ล้อประกาสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๖

นางสาวทินมณี -
๐๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๗

นายธนดล ปานบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๘

เด็กหญิงพรนภา แซ่ท่อง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๙

นางสาววรรณรดา แสงมาลา
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๐

นางสาววันนิสา ทองสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงอารยา เพิมอุตส่าห์

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๒

เด็กหญิงอารีญา บุญมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๓

นางสาวกฤติยา พัดจันทร์หอม
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๔

นางสาวกิงแก้ว

่

กาแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๕

นายณรงค์ศักดิ

์

พันธ์มาลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๖

นายทวี ท่าขนุน
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๗

นางสาวทิพยรัตน์ ขจรวุฒธิภรชย
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๘

นายพันธกานต์ พุ่มนิล
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๙

นายมังกร ชมเชย
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๐

นางสาวรัตนาวดี พัดจันทร์หอม
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๑

นายวรเมธ สมบูรณ์ไพศาล

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๒

นายวัฒนา บัวพิมพ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๓

นางสาวสุรีรัตน์ อุ่นวิเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๔

นายอนุวัฒน์ มุราชวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๕

นางสาวอมรรัตน์ เซียงหว่อง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๖

นายกาญจนพันธ์ เพียรทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๗

นางสาวณิชนันทน์ วงค์พุทธคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กรุดสมัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๙

เด็กชายปวริศ หนองกุ่ม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงแก้วตา คำสอน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงชลลดา บัวพิมพ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงรตนภร สังข์อุดม
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๓

เด็กหญิงอนงค์ กระต่ายทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงกชกร เนียมสด
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๕

เด็กหญิงกนกพร คงเมือง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประจิตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๗

เด็กหญิงกิรนา เหมือนมี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๘

เด็กชายขจรไกร เยียมมิง

่ ่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๙

เด็กชายจิรวัฒณ์ ไพสี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๐

เด็กชายจิรวัฒน์ พัฒนพร้อมสุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๑

เด็กหญิงจุฬาภรณ์ แตงกวารัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๒

เด็กชายชวนากร หนุนภักดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๓

เด็กชายฐิติพงศ์ ลิอุบล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงฐิติมา แก้วหนองโพธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงณัฐชา ยอดเพ็ชร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๖

เด็กชายดนุชา แก้ววังปา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๗

เด็กชายธนกฤต วิบูรณ์กลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงธนวรรณ ว่องไวพาณิชย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แสงอินทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๐

เด็กหญิงธันย์สุดา พิมพ์สุวรรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขอินทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๒

เด็กหญิงธํญญ์พิศา ภัทรวิกรัยกุล
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๓

เด็กชายนนทวัฒน์ ฝูงประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทองอินทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงนันทน์ธณี ปรมัตถ์คุณาสิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงนันธิกา ชินปนเกลียว

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงนาตาชา ภู่ห้อย
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงนำทิพย์ พันยุโดด
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงนำเพชร ภู่ระหงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงบุญภา คล้ายเจ๊ก
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๑

เด็กชายบุญรัตน์ จำปาน้อย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๒

เด็กชายปฏิภาณ ช้างอึง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงปภัสร กุลซือ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงประภาศิริ ปยะพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๕

เด็กชายปราโมทย์ จิตนิยม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงปริณดา ยศศักดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๗

เด็กชายปรีชา ปฐมโอสถ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๘

เด็กชายปองภพ อินทร์เกตุ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๙

เด็กชายปาฏิหารย์ จดจำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงปาตารี มารีพิทักษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๑

เด็กหญิงพรนภัส โชคปญจทรัพย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๒

เด็กชายพริสร สมคิด
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๓

เด็กหญิงพฤกษา จำปาเงิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงพัชรา จุ้ยช่วย
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ผิวผ่อง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๖

เด็กชายภูนิพัฒน์ ด้วงพิบูลย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๗

เด็กชายภูมินทร์ พรมโลก
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๘

เด็กชายภูวดล เซียงฉิน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงมณฑกานต์ ทองมอญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๐

เด็กชายยุทธศักดิ

์

บุญเกิด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงรจนาภรณ์ คชายุทธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๒

เด็กชายรพีภัทร กรุดแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๓

เด็กชายรัฐภูมิ นนท์ทารักษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุทธิบุตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงรุ่งฟา ดอนพิกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงวรินญา โชคสมอทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๗

เด็กชายวสันต์ ศิริ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงวาเลนท์ ประทุมรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๙

เด็กชายวุฒิชัย โพธิทอง

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๐

เด็กชายวุธฑาธิศักดิ

์

ถาวร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๑

เด็กชายศตวรรษ วิบูลย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๒

เด็กชายศรยุทธ สมลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงศิรกาญจน์ ทองปลอด
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๔

เด็กชายสราวุธ แตงอ่อน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๕

เด็กชายสหรัถ คุณพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงสิริภัสสร โพธิสำราญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๗

เด็กหญิงสุธิดา พรหมสิทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงสุวารี ยังยิม

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๙

เด็กชายองอาจ บัวผัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๐

เด็กชายอนุศักดิ

์

บุญชัยยะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงอภิสรา สมมุติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ต่ายคนอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงอรดา อินเหล่าใหญ่
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงอรดี เจเถือน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๕

เด็กชายอัครพงศ์ ปานคล้าย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา เหลืองเสงียม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงอิศริยา เล่าทรัพย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงอุษา อ่องศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงเอวิตา จักรเพ็ชร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงโชติกา ห่อหอม
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ประจบดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

บุตรเนตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๓

เด็กชายชาย ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ คำสี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรสินชัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธิบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๗

เด็กชายธนบดี จุทิพย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๘

เด็กหญิงธนัชพร จงชืนจิตรสราญ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ พันธ์ชู
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หย่อมทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงคณิศรา สมบัติพานิช
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๒

เด็กหญิงจิรภัทร์ ศรีกิตติกาญจน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๓

เด็กชายจิรานุวัฒน์ สายพุ่มอรุณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๔

เด็กหญิงฉัตรสุดา ปญญานุวัฒน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๕

เด็กหญิงชนิสรา น้อยสอาด
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงญาณวดี วิไลสวรรค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๗

เด็กชายฐานัตถ์ ตินานพ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๘

เด็กชายธนทัต พิณศิริ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๙

เด็กชายนันทวัฒน์ พาหา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๐

เด็กหญิงนิภาภัทร เรืองเนตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงพรนภา ศรีประสพชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงพัชริดา ศักดิสิทธิวงศ์

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๓

เด็กหญิงภัสสรา ผกาแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงวริศรา คำเอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๕

เด็กชายสรวิชญ์ ตันติธัญญากร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๖

เด็กชายอมรเทพ นาคนาคา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงไพลิน วังทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๘

เด็กชายคมสัน ยารังษี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๙

เด็กชายชลทิต กิจบุญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๐

เด็กชายณัฐิวุฒิ ใจมุ่ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๑

เด็กหญิงนภสร วงษ์ประเสริฐ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๒

เด็กชายพลสีห์ กมลทิพย์วงศ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๓

เด็กชายสุรชัย บุญชู
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงอรปรียา พรานเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๕

เด็กชายอาทิตย์ อุดมสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ลาภมงคลกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ สมทบบารมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย รูปดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๙

เด็กชายคมเพชร โฉมงาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๐

เด็กหญิงจิริยาพร นิลรัศมี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงตุ๊กเต๊ะ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๒

เด็กชายปกรณ์ ธรรมจง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๓

เด็กชายปรัชญา คงประชา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๔

เด็กชายพงศ์ภัค หวังดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงพรไพลิน โพธิทอง

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงพศิกา ปานมณี
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๗

เด็กชายพันธกานต์ พานเจริญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๘

เด็กชายพีรภัทร์ ยินดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๙

นายรุจิกร ทำนุราศี
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงวรรณวษา เจริญชนม์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๑

เด็กชายวิฑูรธัช บวรพิพัฒน์วงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงศิริวรรณ พวงมาลี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กชายสหัสชัย ช้างลอย
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กชายสันติภาพ ชะฎาดำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๕

นางสาวกัญญณัช จันทร์ทรา
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๖

นายกิตติศักดิ

์

ศิริมัว

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๗

นายจตุรภัทร จิตธรรมพงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๘

นายชัยยา พม่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จีก้อน

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๐

นางสาวญาณิศา เอียมน้อย

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๑

นางสาวฐิติมา เสลาคุณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๒

นางสาวณัฐชยา สำเภาทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๓

นายธนวัตน์ จงพิพัฒน์วณิชย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๔

นายธัชภูมิ เจษฎาภูริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงปภาวดี ดวงตา
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๖

นางสาวพิรญาณ์ รำพรรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๗

นายพิสิษฐ์ ศรีสารากร
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๘

นางสาวมุกสราลี รังสินารา
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๙

นางสาวรสริน ทวีบูลย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๐

นางสาววธูสิริ มีแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๑

นายวีรภัทร พาหา
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๒

นางสาวศิริวรรณ เขียวอิม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๓

เด็กหญิงสุวนันท์ มันคง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๔

นายหัสวรรษ แสงเผือน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๕

นายเชียวชาญ

่

วราศิลป
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๖

นายพงศธร โพธาวัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๗

นางสาวนิติยา จันทะสี
๒๔/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงกฤติยา เลียะเครือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ครูทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงกัลยาณี วรรณวิวรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงกานติมา สิทธิการ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๒

เด็กชายคติศักดิ

์

กิขุนทด
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงจันทรัสณ์ บุญกอ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๔

นายจิรพัฒน์ อิมหลำ

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กชายจิระพงศ์ แสงนาค
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๖

นายจิโรจน์ คงสำราญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงชนาภัทร สงวนทรัพย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กชายชัชฎาภรณ์ วงศ์สม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กชายชานนท์ สมบูรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กหญิงญานิศา พรสุดาชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กหญิงฐมาพร แสนมีมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๒

เด็กหญิงณัชชา ยอดดียิง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๓

เด็กหญิงณัฎฐลิดา แช่มชืน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๔

เด็กหญิงณัฏฐริกานต์ เทียนเหลือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๕

เด็กหญิงณัฐธิชา พันเพ็ชร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๖

เด็กชายตะวัน อุดมสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงธนันธร นิลยนารถ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๘

เด็กชายธนเดช
นวคณิตเดชาญกุล ๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๙

เด็กชายธรรมวุฒิ นิตย์ภิรมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงธารนำ สุขศรีทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๑

เด็กหญิงธิดาพร เสร็จกิจดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๒

เด็กชายธีรเดช โหน่งที
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ผลประดิษฐ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๔

เด็กชายบดินทร์ เขียวทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๕

เด็กหญิงปวีณา จันทร์ขำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ สนสุทธิ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงพลอยชมพู สมพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๘

เด็กชายพัทธดนัย แต่เจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ ครุฑมีชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฉุยเนย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๑

เด็กหญิงภัคจิรา ปรังประโคน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๒

เด็กชายภาสกร เชาว์เครือ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๓

เด็กชายภูวนาถ พ้นภัยพาล
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๔

เด็กหญิงรัตติกาล สุ่มเมา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๕

เด็กหญิงวรรวิษา นพคุณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๖

เด็กหญิงวราภรณ์ สามี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๗

เด็กหญิงวรีประภา ศรีราจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๘

เด็กหญิงวิยดา พูลเกษม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงศศิธรณ์ ทองสง่า
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๐

เด็กหญิงศิริญญา ใจงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๑

เด็กหญิงศิศิรา แผ่นทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๒

เด็กชายศุภกร สกุลรักษาทรัพย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๓

เด็กชายสรยุทธ วาดอักษร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๔

เด็กชายสหรัฐ ขีดแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๕

เด็กชายสันหณัฐ เม่นไพร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๖

เด็กชายสิทธิพร ท้วมผึง

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๗

เด็กชายสิรวัชร์ ชณธิศากูล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๘

เด็กหญิงสุณิสา พิมพา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงสุทัตตา อุดมผล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงสุพรรณษา สินคง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงสุพัตรา ยางทัด
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๒

เด็กหญิงสุภาวดี บรรลือทรัพย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงสุภาวดี ฮินเจริญ

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๔

เด็กหญิงสุมิตรา วงษ์อัยรา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงหยกฟา ชัยวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๖

เด็กหญิงอฑิติยา แช่มเล็ก
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๗

เด็กหญิงอรปรียา แม้นแล้วมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๘

เด็กชายอรรถพล เซียงฉิน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๙

เด็กหญิงอาทิมา นามประเสริฐ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โพธิชะอุ่ม

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๑

เด็กชายเพชรชัย เรืองฤทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๒

นางสาวเมธาวี บัวศร

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๓

เด็กหญิงแพรวา สาลีกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงโสภิดา ท่าผา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๕

เด็กชายชานน อุนาแพง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงชุติมา คงสังข์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงณัฐพร ไผทฉันท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๘

เด็กหญิงนิศมา หงษ์เวียงจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงน้อย ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๐

เด็กชายระฟา ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงสุทธินา ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงสุธิตา บัวไสว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๓

เด็กชายอชิระ รักศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๔
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

อำพันแสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงภัทราพร บางเชย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๖

เด็กชายภูรนันท์ สิงห์ลอ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุทธประเสริฐ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์คำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุขอินทร์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๐

เด็กชายจักรพันธุ์ จงรุจิโรจน์ชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๑

เด็กชายจักรภพ หมอดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองเชือ

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงชนาภา ทองดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงชลธิชา จีนทอง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๕

เด็กชายณชพล อ่องจุ้ย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ฉิมเกตุ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงณัฐรวี ปลาทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๘

เด็กหญิงดากาญดา ดอนเอม
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ จัดละ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงธันณธรณ์ จวงจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ พรานเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๒

เด็กชายธิติพงศ์ ธรรมจง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงนริศรา นัยเกตุ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๔

เด็กชายนันทพัทธ์ บุตดาพวง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๕

เด็กชายปฏิวัติ พินดอนไพร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๖

เด็กชายปภังกร เมืองโพธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๗

เด็กชายปริญญา จงเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๘

เด็กชายพงษ์เพชร โวทวี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิกุลทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๐

เด็กชายภัทรดลย์ แซ่ลิม

้

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงภัทราวดี ตู้นิม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๒

เด็กชายระพีพัฒน์ บุญมี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๓

เด็กหญิงวรรณวิษา ประสพผล
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงวรัทยา วันทอง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๕

เด็กชายวรายุทธ์ สงวนทรัพย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงวัทนวิภา แช่มเล็ก
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๗

เด็กชายศักรินทร์ ฝาวัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๘

เด็กชายศิรวิทย์ พงษ์ศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๙

เด็กชายศิริพงษ์ แพงอุ่ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพิมทวี

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๑

เด็กชายศิวากร คงหมันกลาง

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๒

เด็กชายสหรัฐ จันทร์ประเสริฐ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงสิริมา เหมือนหยุ่น
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๔

เด็กหญิงสุพิชชาย์ นิธากรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๕

เด็กหญิงอัยรินทร์ เลิศสิริพรรณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๖

เด็กชายอิทธิพล ชัยกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงเกือกานดา

้

อินทรโสภา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงแพรทอง ปญญาใจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงโกลัญญา กาญจนรักษ์กุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๐

เด็กชายวีระภาพ เจริญจิตต์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๑

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ซังบุษบา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๒

เด็กชายกษิดิศ ผลวิจิตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๓

นางสาวนริศรา ดอกบัว
๑๖/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๔

นางสาวสุกัญญา แจ้งสันต์
๐๙/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ เปลืองทุกข์

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๖

เด็กชายกฤษณะ ใจรักษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๗

เด็กชายกฤษตินันต์ ธรรมจง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๘

เด็กชายกวินภพ ฉันทวโร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๙

เด็กหญิงกวิสรา คงสาย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงกษิรา น้อยสอาด
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ ว่องไวพัฒนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๒

เด็กชายกิตติพงษ์ กมลหา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงกุลภรณ์ รอดจีน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงขวัญชนก บังวรรณ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๕

เด็กชายคณพศ คณโฑแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๖

เด็กชายคณิศร ดำรงอ่องตระกูล
๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๗

เด็กชายคุณานนต์ บวรพิพัฒนวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงจณิสตา ปนป
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๙

นางสาวจรัสรวี วรเทพ
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ทิมอ่อน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงจิราพร ฟกโต
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๒

เด็กชายจิรายุ สายรถ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๓

เด็กหญิงฉัตรฑริกา หงษ์ยนต์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๔

เด็กหญิงชนัญชิดา อยู่ฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๕

เด็กหญิงชลธิชา ภาคภูมิ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๖

เด็กชายชากร สมิติศิลป
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๗

เด็กชายชาคริต เสือคล้าย
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๘

เด็กชายชานนท์ หลำสะอาด
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๙

เด็กชายฐาปนันท์ ชโยจ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๐

เด็กชายณภัทร สังข์ประเสริฐ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ตรงพงศ์ไชย
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงณัชชา เชือนุ่น

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ สารทพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๔

เด็กชายณัฐวัชต์ กล้วยเครือ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๕

เด็กชายดุลยวัต ชาโชติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๖

เด็กชายติณณภพ สงรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงทรรศนีย์ สกุลทับ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๘

เด็กชายทัตเทพ โชคสมอทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๙

เด็กชายธงชัย บุญคุ้ม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๐

เด็กชายธนกร รักบุญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ นัยนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๒

เด็กหญิงธัญชนก วรวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงธัญญา แผงคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๔

เด็กชายนนทณัฐ กำปนทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงนภัทร สังข์วาลย์ทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๖

เด็กหญิงนภัสนันท์ ปราณปราชญ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงนันทวรรณ คุ้มมงคล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๘

เด็กชายปณัยกร แซ่โก
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๙

เด็กชายปญญา ฉันทตระกูลชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๐
เด็กชายปญญาภิวัฒน์

ไชยสงเคราะห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๑

เด็กหญิงปยรัตน์ นำพระทัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงปุณณภา ตังวิริยะ

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงพชรพรรณ นิมเนตร

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๔

เด็กชายพสธร รืนจิต

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงพัชชานันท์ มณีสอดแสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงพิชญานันท์ พยอมหอม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๗

เด็กหญิงภคพร ทรัพย์นิธิ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๘

เด็กชายภีมพัชร ยังยืน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๙

เด็กชายภูวณัฏฐ์ กุลวราอภิพัฒน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงมนัสวรรณ พ่วงแพ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๑

เด็กหญิงมนัสวี นิมเนตร

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๒

เด็กชายมุนินทร์ สนธิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๓

เด็กชายยอดฉัตร อภิลักโตยานันท์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๔

เด็กชายรัตนสรรค์ บุญส่ง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงลลิภัทร มันคง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงวรกมล คัมภีรชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงวัลคุ์วดี ชูชืน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๘
เด็กหญิงวิจิตรกาญจน์

กาญจนวิจิตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๙

เด็กชายวีรพัฒน์ คุ้มถนอม
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๐

เด็กชายวีรวัฒน์ เรืองรัตนโรจน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๑

เด็กชายศตายุ ทองดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๒

เด็กหญิงศศธร จงจินากูล
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงศิริประภา ศิริรัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๔

เด็กชายสันทัด วิวังสู
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๕

เด็กชายสาโรจน์ วงศ์ยังอยู่
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๖

เด็กหญิงสุจีวรรณ อริญชย์วรรธน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงสุฑารัตน์ มันใจดี

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๘

เด็กหญิงสุธิดา เลียะเครือ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๙

เด็กหญิงสุภัสสร
เหล่าทรัพย์เจริญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๐

เด็กชายสุรนันท์ รักชืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๑

เด็กชายอดิศร อินสว่าง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๒

เด็กชายอนัญญา สิริเกียรติสกนธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๔

เด็กชายอมรศักดิ

์

ทรัพย์สินธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงอักษราภัค วิไลสวรรค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๖

เด็กชายอัชฌารัณย์ กาญจนลาวัณย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๗

เด็กชายอีฟ อองรี เดอโซว์วเรอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๘

เด็กชายเจษฎา เสมทับ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๙
เด็กชายเจษฎาภูเบนทร์

คำเกิด

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงเบญจนันท์ ฉัตรพิพัฒนกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงเสาวนีย์ บุญกลิน

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๒

เด็กชายแทนคุณ บุญทวี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๓

เด็กชายกรจักร ผ่องใส
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๔

เด็กชายกฤษณัย ทรัพย์จตุพร
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๕

เด็กชายชนธัญ ชีพสาทิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงชาริณี ปรีเปรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงฑนันธิชา สิทธิสม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงณัฐลดา ปนป
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๙

เด็กชายธนพงศ์ รักทรง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๐

เด็กชายธนพงษ์ ภาคมณฑา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๑

เด็กชายธนพล สุดใจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๒

เด็กชายธนพัฒน์ ภาคมณฑา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๓

เด็กชายธนิก อิสระกาญจน์กุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ โพธิชืน

์ ่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๕

เด็กชายธันวา เขียวทินกร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๖

เด็กชายธีรภัทร์ สินเสงียม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๗

เด็กชายนฐวิชญ์ โพธิไทย

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๘

เด็กชายนรวิชญ์ หลำสะอาด
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๙

เด็กชายนิธิศ ถนัดรักษา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๐

เด็กหญิงนิภาวรรณ ประสมทรัพย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๑

เด็กชายนิรภัทธ์ ศรีสุวรรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๒

เด็กชายปจจุบัน โรจน์ทนงชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๓

เด็กหญิงปานวาด สมบูรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๔

เด็กชายพงศ์เดช เฉลิมศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๕

เด็กชายพลาธิป สอนศรง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๖

เด็กชายพิชญไพสิฐ บุญมา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ทรงเอม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๘

เด็กชายภัทรพล เรืองรัตนโรจน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๙

เด็กชายภัทรภณ ยังมีผล
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๐

เด็กชายยศวริศ อินจีน
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ น้อยเวียง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๒

เด็กชายวรายุส เหมเปา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๓

เด็กหญิงวาศิณี ฟกวงษ์ทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงศศิกานต์ วงษ์เอียม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๕

เด็กชายศิวกร เกียรติศิริกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๖

เด็กชายศุภฤกษ์ ทรัพย์จตุพร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๗

เด็กชายสหรัฐ เลียะเครือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๘

เด็กหญิงสุชัญญา ฤทธิเลิศชัย

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๙

เด็กชายอดิเทพ ชมเชย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๐

เด็กชายอนนต์ กมลตรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๑

เด็กชายอนันท์ธนัท นิมนวล

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๒

เด็กหญิงเกวลี เสมทับ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ จงสมบูรณ์โภคา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๔

เด็กหญิงเฮเลน จูมาช
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๕

เด็กชายกฤษนันท์ นพรัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๖

เด็กชายจตุภูมิ เซ้งเครือ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงณัฐชา จันทร์มาก
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๘

เด็กชายพิชิตชัย พรมพิมาร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงธนัชชา วังปลาทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่ลิม

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงชลิดา เนียมทรัพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

ผลทวี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๔

เด็กชายธนบดี เหมือนอินทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ อ้นทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๖

เด็กหญิงธิติมา นามแสงผา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๗

เด็กชายวุฒินันท์ มีนาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงศศิรา สาหร่าย
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๙

เด็กชายสุทัศน์ ดีคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๐

เด็กชายสุภัทร หลอดทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงอรัญญา กรุดแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงอารดา ซุ่นใช้
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๓

เด็กชายศักดิพัฒน์ บัวบาน
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๔

เด็กหญิงณัฐวัลย์ เปรมปรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๕

เด็กหญิงทิพเกษร เทียนอิม

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงธนพร เซียงจง

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๗

เด็กชายธนภัทร นามาบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๘

เด็กหญิงธนัตดา นามาบ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงธนัตดา มณีอมร
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๐

เด็กชายนพรัตน์ บุญแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๑

เด็กชายนิติภูมิ เทพวงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๒

เด็กหญิงปภัสสร กลันแฮม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๓

เด็กหญิงปาณิสา สาริกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๔

เด็กหญิงฤดีรัตน์ พึงประสพ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๕

เด็กหญิงสุพัตสร ปยะพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๖

เด็กชายอภิชิต มีจีน
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๗

เด็กชายกฤษฎา ไชยมนตรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๘

เด็กหญิงจริญญา หอมตา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๙

เด็กชายฐิติวุฒิ ประสพผล
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิทอง

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ ดอนอินทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๒

เด็กชายธนาธิป เผยกลิน

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงธนิดา เดชนาค

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๔

เด็กชายภควัฒน์ คำบาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๕

เด็กชายภาคภูมิ ทองอร่าม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๖

เด็กชายวันดี -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงวิชุดาพร เขียดโทน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงวิมลศิริ สอนเสนา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงสุพีรยา ตะก้อง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงอินทิรา ตะก้อง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๑

เด็กชายเมษตรัย นารถชัย
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ วงศ์ภูดร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๓

เด็กชายจักริน ประสงค์ไทย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์ปราง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงชลธิชา ตะก้อง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงธนยพร แก้วตาล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กชายปรเมศวร์ ใจสิงห์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กชายพรชัย ทองหอม
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์ คงจร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กหญิงมนัสนันต์ หลักโคตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กชายศิวกร มัชฉานุ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงสุพรรณษา พันธุ์แสน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงอรปรียา เซ็นเครือ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กหญิงอัจจิมา ประสพผล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๕

เด็กชายณัฐพล วงษ์เรืองทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงทิตย์ตยา สีสำลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงธนิกานต์ เซ็นเครือ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงนันทนัช แตงอ่อน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กชายพีรภัทร์ โพธิไทย

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กหญิงยุวดี จันทมาศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงรินรดา น้อยจีน
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๒

เด็กหญิงสุพรรษา พุ่มดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๓

เด็กหญิงสุพัตชา เซ็นเครือ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ทะษร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กชายเมธัท -
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กชายกฤติพงศ์ สตาล
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กชายกษมา สีสำลี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กหญิงกัลยา ลีเกษร

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงการันตี บุญคุ้ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กชายธีรนาท เอกบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กชายธีรพงษ์ แดงจุ้ย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กชายบัญชา จงเจริญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงวาศิณี ดวงแข
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กชายวีรทัต พุฒจิระ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กชายศุภชัย บุญทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กชายคมสัน อรชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ พุ่มดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงดาว พม่า
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กชายนำหวาน พม่า
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กชายรุ่งสว่าง แย้มวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงวรรณิดา กุมภาสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงกณิษฐา เครือเมฆ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงกรวิการ์ วงษ์เรืองทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงกวินธิดา กล่อมกำเนิด
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กชายจักรกรี พุคง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ยืนยง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กหญิงจีราพร ชินสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กชายฉัตรชัย เชียวชาญ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กหญิงชญานุตม์ เหลืองสด
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กหญิงชนิดาภา มักเจียว
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงชมพู่ -
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๒

เด็กหญิงฌานิศา เพียรธัญกรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๓

เด็กชายฐิติกร เซียงโห

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หลงสวนจิตร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๙ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงณัฐชยา สันตุน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๖

เด็กหญิงณัฐชา สวัสดิพานิช

์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๗

เด็กชายณัฐชานนท์ กรุดแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๘

เด็กชายณัฐพงษ์ คงกะพัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๙

เด็กชายณัฐภูมิ นาคเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๐

เด็กชายณัฐรักษ์ บุญส่ง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๑

เด็กหญิงดุจดาว -
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๒

เด็กชายธนพนธ์ นิลบุตร
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๓

เด็กชายธนพร เปยมพร้อม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๔

เด็กชายธนพล เปยมพร้อม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๕

เด็กชายธนากร สังข์นาง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๖

เด็กหญิงธนาวดี แซ่ตัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทองใบ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงนริศรา อินทร์คุ้มวงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๙

เด็กหญิงนรีกานต์ ดำรงพานิช
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๐

เด็กชายนิติภูมิ อุ่นเกิด
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงนิสา -
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๒

เด็กชายบุญไทย สว่างประเสริฐ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๓

เด็กชายปญญากร สงวนพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงปาลิตา ปนป
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๕

เด็กชายปติวุฒิ ศิริพัฒนวงษ์ชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๖

เด็กชายปยวัฒน์ แดงกลับ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๗

เด็กชายพงศ์ศิริ อ่อนนาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๘

เด็กชายพชรพล ทองอินทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๙

เด็กหญิงพรรณธิตา บุตรนำเพชร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๐

เด็กหญิงพีรยา ชมภูศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๑

เด็กชายภัทรพงษ์ จงเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๒

เด็กชายยุทธการ อุดมศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงรติมา เกิดเครือ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๔

เด็กชายราเมศวร์ เพิมพูล

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๕

เด็กหญิงวรรณกมล ไพสี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๖

เด็กหญิงวริศรา มักเจียว
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๗

เด็กชายวิวัฒน์ ศรีเมฆ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๘

เด็กหญิงศิริพร -
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๙

เด็กชายศุภกิจ หงษ์น้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๐ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๐

เด็กหญิงสวรส วงศ์ษา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๑

เด็กชายอติยะ ใจเย็น
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๒

เด็กชายอนันทศักดิ

์

เซียงจง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๓

เด็กหญิงอรุณี อันเสน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๔

เด็กหญิงอลิสา แสงเทพ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๕

เด็กชายอาวุธ น้อยสะอาด
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๖

เด็กชายอิศวพล ปูนพันธ์ฉาย
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๗

เด็กหญิงเบญญทิพย์ สัมพันธ์ประเสริฐ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๘

เด็กชายเพียงเพชร วงศ์สง่า
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๙

เด็กชายโชคชัย นาคเอียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กหญิงกมัยธร ใจซือ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กหญิงกลิกา ถวิลไพบูลย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงกิตติกาญจน์ วงษ์สุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๓

เด็กชายกิตติภพ ตันโชติช่วง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงขจาลิน สามพ่วงบุญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๕

เด็กชายจักรพล กุมภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๖

เด็กหญิงจุทารัช จันทร์เอม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๗

เด็กหญิงชมพู่ -
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ บุญรอด
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงชลธกานต์ เชาไว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๐

เด็กชายชุติธร กองเสม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงดาราวรรณ วางวัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงตลับเพรช แย้มสิริ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๓

เด็กชายทยุต ขันธุ์มัน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงธนพร ศิริสมบูรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๕

เด็กชายธนัท พุทธวรรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๖

เด็กชายธีรภัทร์ ชัยประทุม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๗

เด็กหญิงนฤมล -
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๘

เด็กชายนัฐวุฒิ คามรักษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๙

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พุกวัฒนะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๐

เด็กชายปฏิภาณ แซ่อึง

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงปญญาพร แสงทรวง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงปทมพร ธรรมะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๓

เด็กชายปยะวัฒน์ ตาลเพชร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๔

เด็กชายพรพิศาล เหลืองสด
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๑ / ๔๓๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงพัชรมัย โพธิคำ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงพิมนภา หงษ์กลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๗
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ เจนถนอมทรัพย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พุทธาราม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงฟาใส -
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงภาณินี ชุ้นเกษา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๑

เด็กชายภาณุพันธ์ จันทร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๒

เด็กชายภานุพงศ์ เสมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๓

เด็กชายภูนฤทธิ

์

พันธ์เปรม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๔

เด็กชายมนัสชัย สมรภูมิ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงรัชนี พูลขวัญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๖

เด็กหญิงรัชนีกร วรรณาโส
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ ยางม่วง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๘

เด็กหญิงรัตนากร วรรณาโส
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๙

เด็กชายวชิรวิทย์ เกิดเครือ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงวนิศวรรณ อินประเสริฐ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๑

เด็กหญิงวรนิษฐา พุ่งประเสริฐกูล
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงวรรณศิริ พันธ์ภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๓

เด็กชายวัชรินทร์ เมืองแมน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๔

เด็กชายวโรดม -
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๕

เด็กหญิงศศิพร ศรีจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๖

เด็กชายอัครเดช หอมศาสตร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๗

เด็กหญิงเนตรนภา บุตรดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๘

เด็กชายแบ๊งค์ -
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๙

เด็กหญิงทิพย์นารี ยุทธนาพิพัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๐

เด็กหญิงพรพรหม กุมภาษี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๑

เด็กชายสิทธิชัย หงษ์น้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๒

เด็กหญิงสุจิตรา เทียนหล่อ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๓

เด็กชายอนุนาท บุญส่ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๔

เด็กชายเดชฤทธิ

์

เซียงลี

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๕
เด็กหญิงกนกกาญจน์ คามรักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๖

เด็กชายฉัตรชัย พันธุ์เอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๗

เด็กชายชาญ -
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๘

เด็กหญิงฐิติญา นาคเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กชายนนทพัทธ์ ตันติวัตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๒ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๐

เด็กชายพงศกร ตรีคงธรรมกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๑

เด็กชายภิชญา มันใจ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๒

เด็กหญิงวรันญา อ้นพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงศศิกาญต์ นำดอกไม้
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ย้อมสี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๕

เด็กชายสมหวัง ประสิทธิกาญจน์

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๖

เด็กชายสัญญา หล่อนจำปา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงอัมพร สีสำลี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๘

เด็กชายเอกรินทร์ โตแปน
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๙

เด็กหญิงชาริตา ใหม่เอียม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๐

เด็กชายบุญรัก ปอนาชุม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ คงนิยม
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๒

เด็กหญิงวรรณษา พรามณี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงสุนีรัตน์ ชัยศิริสุวรรณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๔

เด็กชายกฤษฎี แทนนาค
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๕

เด็กชายกวินภพ ฉัตรรัตน์ปกรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๖

เด็กหญิงกัลยา วณิชวัฒนวรชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๗

เด็กชายกำธร ดาวทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๘

เด็กหญิงกิติมา ดิษฐแสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๙

เด็กชายจักรพงศ์ โพธิศรี

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงจันทิมา มุขยพาณิชย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงจิตสุภา ภารตรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงจิรนันท์ เพชรแอน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ธรรมจง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๔

เด็กชายจิรายุ ใจแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๕

เด็กหญิงจิราวรรณ เพิมพูนเจริญยศ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๖

เด็กชายชนวีร์ ลมพัด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงชมพูนุช รอดขำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงชลิตา ชัยน้อยสง่า
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงชลิตา ฝดสุภาพ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทราศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กชายชิณวัฒน์ เหลืองอร่าม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงชิดชนก ศิลปวัฒนากิติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กชายชิษณุพงษ์ บุญล้อ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กหญิงญาณิศา บวรสืบบุญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๓ / ๔๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงญาดา ทิพย์กองลาศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงญานิกา ถินนามน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงณพร พลศักดิขวา

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กชายณภัทร พระแท่น
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กหญิงณัชฌา สายหมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงณัฐวดี ธรรมรจน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กหญิงณิชา เชือมแช่ม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงณิชา เสือหนู
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงณิชากร คนตรง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กชายดรัณภพ ต่ายคนอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กชายทศพร เสนกันหา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๖
นายทีเจ ฟรานซ์ เซสเซอร์ จี

มาสคารินาส
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กชายธงชัย อิมหลำ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงธนกมล ดวงเจริญยิง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กชายธนกร โพธิทรัพย์สุข

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กชายธนบดี ถาวร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กชายธนพนธ์ ขจรไพศาล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กชายธนพนธ์ สังข์สะอาด
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กหญิงธนพร สุขจิต
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กชายธนพล โรจน์ชนะทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงธนภรณ์
สัมพันธ์ประเสริฐ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กชายธนภัทร มนต์คลำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กชายธนภัทร เฮงสังข์วอน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กชายธนภัทร์ ปานมา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กชายธนภาส จันทบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงธนวรรณ ศรีจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ กระต่ายทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กหญิงธนัชชา ปานนิล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กชายธนันธร ธรรมจง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กหญิงธันวรัชต์ ดาปาน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กชายธันวา จ้ายภักดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๖

เด็กหญิงธารารัตน์ เชียงกา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงธาราวิไล รุ่งอำนวยเกียรติ
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กชายธีรทัศน์ เทพชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๙

เด็กชายธีรภัทร เงินประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๐

เด็กชายธีรภัทร เซียงจ๊ง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๑

เด็กชายนพดล มักเจียว
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๒

เด็กชายนพนริศ กาญวรนสันติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงนภัทร อภิจิตติกร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๔

เด็กชายนันทวัฒน์ ประเสริฐชาติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงนันท์ทิชา เพ็งภิญโญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงนันท์นภัส ตะกรุดสงฆ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงนันท์นภัส สมแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๘

เด็กชายนากูล จงจินากูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๙

เด็กชายบัญชา บุญจับ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๐

เด็กหญิงบุษกร อินทร์ธนู
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ แซ่อึง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๒

เด็กหญิงปรัชนันท์ สมหวัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงปราณปรียา กระต่ายทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงปริญากร เซียงเจน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงปวริศา เชิงฉลาด
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ เพชรดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๗

เด็กหญิงปวีณนุช แสงแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงปณณพร
กาญจนปญญาพงศ์ ๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กชายปณนวัฒน์
เหล่าทรัพย์เจริญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๐

เด็กชายปาชาคาร ปาทาน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงปยะธิดา วงษ์ศิลป
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๒

เด็กชายพงศภัค แก้วมีศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๓

เด็กชายพงศ์พันธุ์ จิระอนุกูลชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๔

เด็กหญิงพภัสสรณ์ รักษาสระน้อย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๕

เด็กหญิงพลอยกมล โพธิงาม

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๖

เด็กหญิงพลอยไพลิน อินประเสริฐ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๗

เด็กชายพัชรพล อินประเสริฐ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงพัดชราภา กล่อมฉิม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงพานรินทร์ ส่งบุญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงพิชชนันทน์ โอฬารฤทธิกุล

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงพิชญาวี เหล่าดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๒

เด็กชายพิพัฒน์ คุณธรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงพิมพ์นารา ถินจวงจันทร์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๔

เด็กชายพีรพล
เพียรพัฒนไพบูลย์ ๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กชายพีรพล แข่งขัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงภราดา ศรีนวล
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กชายภวิศกฤษฏิ

์

สิบแอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กชายภัทรพล แจ้งสว่าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงภัทริยา อนุตรปรีชาวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กชายภาณุพงษ์ ศรีนวล
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สุขสาระพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กหญิงภิรญา ติณณ์ณพล
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กชายภูริภัทร์ แสงบำรุงทรัพย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กชายภูเบศวร์ พันธุ์ภักดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กชายมงคล ใบรักษา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กชายมนทกาญจน์ แฝงพุต
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงมุธิตา บุญมี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงยุวดี ยะเครือ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กชายรชต ศักดิพานิช

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กชายรัฐภูมิ รักคลำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๑
เด็กหญิงวรรณวรินทร์ กาญจนประดิษฐ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงวรินทร ดาปาน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กชายวัชรชัย ฉัตรธงชัยกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงวัณวรี ธนายุ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๕

เด็กชายวิศรุต จันทร์สุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เรืองสินทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงวีริศา สมจิต
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงศศิธร จงสมบูรณ์โภคา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงศิรินัตต์ ใจดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กชายศุภณัฐ แก้วไพบูลย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์เครือ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงศุภิสรา เพียรประสบสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๓

เด็กชายศุภโชค ตัวมูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๔

เด็กชายสราวุฒน์ ขาวพลับ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๕

เด็กชายสันติพงษ์ ทองดอนพุ่ม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ตรงประสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงสุทธิดา พันธ์ภู่
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๘

เด็กหญิงสุนิสา ตัวมูล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงสุนีย์พร ถวิลรังสิพร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๐

เด็กหญิงสุพิชชา โพธิไทย

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๑

เด็กหญิงสุภัสสรา นำเพ็ชร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๒

เด็กชายสุรวิศ ใจรืน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๓

เด็กชายสุริยะ อุ่นแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๔

เด็กชายอธิป อ่อนนาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กชายอนุชา ศุภศิริวัฒน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๖

เด็กชายอนุภัทร วัณโณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงอภัสนันท์ เศรษฐกร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงอภิสรา ชัยสงเคราะห์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๙

เด็กชายอรรถเดช พรมวงษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๐

เด็กหญิงอริสรา กระต่ายทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กชายอัคคเดช กู้อัจฉริยกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา ตือสกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๓

เด็กหญิงอารียา ฉายภาค

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๔

เด็กชายเขมชาติ
ไตรรักษ์ฐาปนกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงเข็มอัปสร แก้วอิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงเนตรนภา บุญสิทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงเนติมา จันทบูรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงเบญญทิพย์ พรสันเทียะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงเปรมกมล พุทธวงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๐

เด็กชายเผด็จ หาดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๑

เด็กชายโยธิน เห็นศิริศักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๒

เด็กชายไกรวิชญ์ อนุศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงไอลดา เซียงคิว

่ ้

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๔

เด็กชายกฤษฎา ชนประเสริฐ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๕

เด็กชายคามิน เกิดโสรส
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๖

เด็กชายณภัทร สิทธิสกุลเจริญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๗

เด็กหญิงณัฐจิตกานต์ พระแท่น
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงณัฐภาส์ ภรณ์รัตน์จิรา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๙

เด็กชายนวฤทธิ

์

มุราชวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๐

เด็กชายพงศภัค บัวขาว
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ภิรมย์เบียว

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๒

เด็กชายนนทกร ฉิมพุฒ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงพิมพ์นภัส แจ้งสว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงกชกร หอมจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กชายกรินทร์ สว่างเนตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๖

เด็กหญิงกาญจนา สุวรรณวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กชายกิตติภูมิ ดิษผล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงกิง

่

ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๙

เด็กชายขนิษ พระแท่น
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงจิรนันท์ พลายงาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงชญานุช รองชำเรือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงชนาทิพย์ บุญสม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๓

เด็กชายชินวุฒิ ทัศนา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงญาณิศา จันทร์เผือน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๕

เด็กชายณภัทร ชมชืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๖

เด็กชายณัฐศรณ์ ศิริพงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๗

เด็กชายถิรวิทย์ บัวบาน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

จันทอง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๙

เด็กชายธนาคาร บัวบาน
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๐

เด็กชายธนินทร์ เจิมจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๑

เด็กชายธันวา สุวรรณชัยรบ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๒

เด็กหญิงนริศรา พ่วงคง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ รอดชาติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๔

เด็กหญิงนิติยาภรณ์ บัวบาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงปลา เกิดแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กชายปารเมศ กิจจาทิชากร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กหญิงปุยฝาย ไม่มี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๘

เด็กชายพงศธร บัวบาน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงพนิดา ศักดิเพิมผล

์ ่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงพิยดา เอียมโอภาส

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๑

เด็กหญิงภรภัทร แดงเย็น
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กชายภาคภูมิ ประดิษฐพงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กชายภานุ ชัยประเสริฐ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ จับสี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงรัตนา เพิมลาภ

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงวรรณพร กล่อมจิต
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงศิริมล ขำสิงห์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กชายสมศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงสุนิดา ทับอุดม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กชายอนุรักษ์ กาญจนกุลพิธาน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงอานิชชา เซียงโหล

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงอาภัสรา ชฎาทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงเมย์
ไม่ทราบนามสกุล ๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กหญิงแพรว ชุมพล
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กหญิงแพรวา สุขขา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๖

เด็กหญิงไข่ จันนุรัษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๗

เด็กหญิงกัลยาณี แสงฉาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กหญิงกานติมา ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงจารุพร มูลมนัส
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กชายณัฐพงษ์ อ่อนสด
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กหญิงณัฐพัชร์ สอนรักดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กชายธนพล เฮงพระพรหม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กชายธนพล แสนสาร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงธนัชชา ลากุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กชายนนทกาญจน์ อัจจิมาจิตร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กชายนวพล คนกล้า
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กชายพงศวัต โพธิสาร
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กชายวสุธันย์ นัยนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กชายวัน ไม่มีนามสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงวิภาดา ตันโต

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กชายศตภัฏ หาญกระสิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กชายศักรินทร์ วิเศษสิงห์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กชายเจษฎา นุ่มเจริญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กชายโอม ไม่มีนามสกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงณัฏฐนิภา ตะโกทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กชายธีรวัฒน์ อุ่มแซม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงนาถตยา หมืนสนิท

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงพัชรี ประเสริฐสังข์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงพัสสร กฤตยความดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กชายพิชิต สิงบุดดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ใจตรง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กหญิงรัตน์ณา จงรุ่งเรืองถาวร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๓

เด็กหญิงวริศรา จงรุ่งเรืองถาวร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๔

เด็กชายวีระ -
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๕

เด็กหญิงอัม

้

บุญมี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๖

เด็กชายเมธา สายทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ เสนจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงณัฐชญา สระสมทรัพย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๙

เด็กหญิงน้องดีม ดีขำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๐

เด็กหญิงขนิษฐา พิมพ์สะเดาะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสัก วัดดงสัก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสัก วัดดงสัก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๒

เด็กชายธงชัย -
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสัก วัดดงสัก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๓

เด็กชายบรรพต -
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงสัก วัดดงสัก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงปนัดดา สุจธิรัก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสัก วัดดงสัก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เกิดมงคล
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสัก วัดดงสัก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงอัญชิษฐา หนูจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสัก วัดดงสัก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กชายอลงกรณ์ ชัยศิริศักดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสัก วัดดงสัก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงกชกร ศรีสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงกานติมา ทองบุรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงคฑามาศ มูลศาลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๑

เด็กชายจตุรพร เพชรปานกัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๒

เด็กชายจิรโชติ ใจมัน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กชายชลันธร ชัยมงคล
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๔

เด็กชายณพดล อินทร์โชติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงณภัทรทอง หอละเอียด
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๖

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วหนุ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๗

เด็กชายณัฐภูมิ ไชยสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธประเสริฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๙

เด็กชายทรงกฤต ทรัพย์แตง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๐

เด็กชายทรงเดช สุขะโต
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๑

เด็กชายธงชัย ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๒

เด็กหญิงนัชริดา คำจู
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๓

เด็กชายนาคินทร์ จิตรประเสริฐ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงปธิมา เอียมแสง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงปตติการ ปุญสิริ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงพีรดา ดิษฐแสง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๗

เด็กชายพีรสักภ์ ยินดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๘

เด็กชายภาณุพงศ์ สิทธิการ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๙

เด็กชายภานุพงศ์ อิมเอิบ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๐

เด็กหญิงภิริษา เทียนไสว
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๑

เด็กชายภูวนารถ พิลา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงมนทิชา ชมเชย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๓

เด็กหญิงวราภรณ์ เนือแตงเย็น

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๔

เด็กหญิงวราลักษ์ นาคเจือ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๕

เด็กหญิงวันดี ขจรตะมะกุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๖

เด็กหญิงวันวิสา รักดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงศศิประภา ทรัพย์แตง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๘

เด็กชายสิรวิชญ์ เชือบุญ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๙

เด็กหญิงสุธามาส เอียมศรีเพ็ชร

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๐

เด็กหญิงสุพรรณษา จุนสี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงสุพัตตา รืนจิต

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงสุพัตรา แพงน้อย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๓

เด็กหญิงสุพิชชา ทองปาน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๔

เด็กหญิงสุภาวดี ชูเลิศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๕

เด็กชายหรรษา คุ้มญาติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงอริสรา พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๗

เด็กชายอาทิตย์ เปลวสมบูรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๘

เด็กหญิงโชติกา พิมพา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๙

เด็กชายวรัญู จิตตะธรรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๐

เด็กชายสุขสันต์ ปฐมกัปล์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ สะสม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงสุปราณี บรรเทาทุกข์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๓

เด็กชายอภิชาติ กำเนิด
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๔

เด็กชายเอกราช วันดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๕

เด็กชายชลทิศ บัวรอด
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๖

เด็กชายณฐพร ศิริมัว

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๗

เด็กชายธนพล เจริญสุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ เย็นกลม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กชายพรรษา ประดังเสียง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๐

เด็กชายพีรพงษ์ สินคง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๑

เด็กชายวีรวัชร์ ฟกโต
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงอรวิภา อักษรทิพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงเมธินี เชือวงษ์

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ แก้วเนตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๕

เด็กชายนัฐพงษ์ ทับพันธ์ลักษณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๖

เด็กชายศราวุฒิ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๗

เด็กหญิงศิริตกาญ โพธิวงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๘

นางสาวนฤมล ศรีเหรา

๑๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๙

นางสาวนพรดา เสลาคุณ
๒๐/๐๓/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๐

นางสาวนิตยา ลุทัน
๖/๑๐/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๑

นางสาวอัญชนา ลุ้ยประเสริฐ
๓/๐๗/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงกฤษณา บุญพุ่ม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ท่านำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กชายกันดาศักดิ

์

อินทรกระเสม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กหญิงกัลยา ผิวทองงาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงกานต์ทิตา มะลิวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงขวัญตา สุขขี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงขวัญใจ สุขขี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงจิตตรา โพธิไพจิตร

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงจิรนันท์ คงแจ่ม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงจิรภิญญา ดาปาน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงชมพูนุช ลาโพธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ แจ่มนุราช
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงดาวบุศรัตน์ ลิมสกุล

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ คงสุนัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๖

เด็กหญิงมัลลิกา โพธิไพจิตร

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงรักษิณา สุขดอนไพร
๐๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ อรชร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงวรรณวิไล น่านคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๐

เด็กหญิงศศิประภา จันทร์ทรัพย์สิริ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๑

เด็กชายสุรธัช ช้อยคล้าย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๒

เด็กชายสุเมธ ใจสำรวม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิศรี

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กชายดวงทนง ดาปาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กชายภาณุวัตร แสนยุติธรรม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๖

เด็กชายสราวุฒิ วิเศษสิงห์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กชายโกมินท์ แย้มพวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงญาดาวดี กลันดี

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กชายนิติภูมิ วิโทจิตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงนิเว ไม่มีนามสกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงผกามาส ลำเลิศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กชายพงษ์ศิกร วิมลวัฒนาผล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กชายศิวกร ครุธพงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กชายอัศดาวุฒิ คือพันดุง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๕

เด็กชายณัฐชนน ซุ้นใช้
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๖

เด็กชายภูธเนศ ชัยมาส

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กชายภูวนาถ ไชยคีนี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กชายสรายุทธ กระต่ายทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กชายกิติ นะหุตานนท์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กชายชัยวัฒน์ อุทยา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงณัชนิชา แสงสุริยันต์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กชายณัฐภูมิ แทนนาค
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงพรนภัส พิทักษ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กชายมานิต ผิวเผือด
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กชายวรเดช งากุลชร
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงศรัณย์พร อุปวรรณะ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กชายสิรภัทร บานชืน

่

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กชายเดชาวัฒน์ ภูมมาลา
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงพรวิมล สีหรัง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงกันยารัตน์ ขอมปรางค์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงจิณัฐตา อู่อำพร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงจิรพันธ์ วงษ์อนันต์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ อ่อนน้อม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงชลิษา คำมัน

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๕

เด็กชายชัย -
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ คุ้มเนตร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๗

เด็กชายทัตเทพ พลซา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงธิดาวรรณ มุราชวงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๙

เด็กชายธีรวุธ เกตุแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงนภฑกร หลีล้วน
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงปทุมพร กรรณลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กหญิงปริณดา คุ้มเนตร
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กชายภูริณัฐ บุตรนำเพ็ชร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อวยพร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๓ / ๔๓๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงกนกพร บุตรโคตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตุนสมจิต
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ทรัพย์เสริม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงชฎาพร สาหร่าย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๙

เด็กชายญาณกร ทองแท่งใหญ่
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงทิพรดา ทวยไทสงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงธนัชชา แสงมาลา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กชายธวัชชัย ฉิงทองคำ

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ มุราชวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กชายธีรเทพ ห้วยหงษ์ทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงนภัสสร บุญรอด
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงบุษบา บัวทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงรัมภาพรรณ สร้อยสุวรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงวรรณพร
เหล่าทรัพย์เจริญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กชายวัชระ ดาดาว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กชายวิกานต์ ภูมิดอนเขต
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงสุนิสา นงค์ลักษณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงณัฐนิชา แจ่มศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กชายบี โพธิกุล

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กชายวิศิษ ุขุนแสนสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กหญิงอภิญญา แซ่โก
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงอาริสา พิมพ์สุวรรณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กชายแชะ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๘

นายสุริยัน ศรีวรชัย
๒๓/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กชายกฤษณพงค์ ดาปาน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา ประทุมสูตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

วงษ์ศิลป

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กชายชาคริต แทนนาค
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กชายฐานิกร นามาบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุวรรณพันชู
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ สีหรัง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงพัชรพร แทนนาค
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ คลำสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กชายภาคภูมิ ปลังอุดม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กชายวัชรินทร์ นาเครือ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กหญิงวิรดา ศิริจงเพียร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงสุชาดา พระแท่น
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กชายเกรียงเดช ร่วมสันเทียะ

๊

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กชายเขมชาติ อยู่มากญาติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กหญิงเบญจพร เนตรสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กชายณัฎฐนันท์ ทับทิม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กชายพัชรพงษ์ หมืนจร

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กชายศิริวัฒน์ สวัสดี
๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กชายอรรถชัย ศรีสกุลกาญจน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๐

นางสาวปุญญิศา ท้าวสาลี

๑๕/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กชายจีรวัฒน์ นวมหอม
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงดิษยา ถาวรสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๓

เด็กชายธารา ฤทธิเดช
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๔

เด็กชายธิติสรร รามฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงนริศรา หงษ์ราชวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๖

เด็กชายนิติภูมิ เหล่าจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กชายภูมิบดินทร์ เสารางทอย
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงวรรณวิสา วงษ์พัฒน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กชายธนากรณ์ คำดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงกนิษฐา อรภักดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงกานต์ธีรา นาคราช
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๒

เด็กชายกิตติภูมิ ทองสุทธา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงชลิตา สมานทรัพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๔

เด็กหญิงณัฐกมล เพิมนาม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๕

เด็กหญิงณัฐพร วัดพ่วง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กหญิงณิชาภัทร ประวัง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กหญิงดวงกมล พูลเกษม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กชายธัชพล เกษร์สิรินทร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๐
เด็กหญิงประภาวรรณ

เอียมน้อย

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงพิชญา ดอนรอดไพร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทธิดี

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงภัทรวดี รักเพือน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ อันเท่ห์

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงวรรณชนก อ่วมประเสริฐ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กชายศุภกานต์ หงษ์ยนต์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงสิรินันท์ วงษ์เอียม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงสีตลรัศมี ณ ภูเก็ต
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงสุจิรา กลัดกลีบ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงอทิตยา ศิริสมบูรณ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กชายอนรรฆ แก้วพรรณวดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงอภิชญา เกษมสุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๓

เด็กหญิงเยาวภา ตาสว่าง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงกฤติยา แสนพล
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กหญิงชนาภา พรสยม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงชลธาร อรุโณทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงชลธิชา อิมเอิบ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๘

เด็กชายณัฐพล จิตบรรจง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กชายณัฐพล ศิริพยาบาล
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กชายธราดล นาคนาคา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กชายนนทพัฒน์ อนุตรปรีชาวงศ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงนำทิพย์ เล้าอรุณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงปณฑิตา เซียงว่อง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงปทมา รุ่งแจ้ง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กชายพฤฒิพงศ์ เล้าเจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร นิลสันเทียะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กชายวัตชรพล ประสม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กชายวันชัย ชาวนาเมือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กชายวิชญา น้อยอุดม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๐
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เซียงคิว

่ ้

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กชายอภิชาติ โพธิดำ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงอัยราดา แช่มเล็ก
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กชายอาร์ม หงษ์ทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงจารุวรรณ -
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงชลดา ศรีพงษ์สุทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กชายณัฐพล -
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กชายณัฐพล ขำเทียง

่

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กชายธนากร มุ่นหนุนลม
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงธารทิพย์ แซ่ตัน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กชายธีรภัทร ภู่ละเอียด
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงนิภาพร โสลุน
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กชายบารมี อุดมสีทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงปาณิสรา งามงอน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กชายปุณยวัจน์ หัตถกอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงผกามาศ ทรัพย์สมบูรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงพิมพิกา -
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงฟา -
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กชายรัฐภูมิ ล้อมรกตแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กชายวัฒนพงษ์ -
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กชายวันชนะ วงษ์พัฒน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กชายสาธิษฐ์ ลำประเสริฐศิลป
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กชายสิทธิพล จีนแช่ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กชายสิรวิชญ์ ฉัตรเจริญ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงสุจิตา -
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงอภิษฎา วงษ์ดาว
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงอังคณา เซียงหว็อง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กชายเจตนา -
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงแพร -
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กชายแสนเพชร สิงห์โสดา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงกชกร หลอมทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงกนิษฐา สว่างเนตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงกมลวรรณ กุลฑา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กชายคุณากร แก้วสาร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กหญิงชุติมา -
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงญาณิศา งามงอน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กชายณัฐพล พรมจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงทักษพร นาคเอียม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงนำฝน แซ่ล้อ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กชายปกรณ์ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กชายพงศกร พิมพ์ศรีจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กชายพจน์ -
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กชายพีรทัต นพคุณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กชายภาคภูมิ อุดมสีทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงวนิชา -
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กชายวราเทพ จินดาวงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กชายศราวุธ -
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๗

เด็กชายสิทธิกร หลอมทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย รุ่งแจ้ง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กชายอนวัฒิ นามประดิษฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงอาทิตยา นำใจสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สวัสดิสาย

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงดาว -
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงพิยดา ศิริเลิศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๔

นางสาวผกามาศ ผิวผ่อง
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๕

นางสาวปารวี เทพนม
๑๔/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๖

นางสุธาสินี ทองนุ่ม
๒๒/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๗

เด็กชายกฤตเมธ ศรีมงคลชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แช่มช้อย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๙

เด็กชายกิตติพศ เทียมจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๐
เด็กหญิงกุลพัชรวรรณ

ทองคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงจตุพร ปูเชียงแดง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๒

เด็กชายจุลานนท์
ปญญาเจริญธรรม ๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ พุ่มเกษม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงชนกสุดา วงค์เครือ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงญดาพร บุญเกลียง

้

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๖

เด็กชายณัฐปพนธ์ อัตโสภณวัฒนา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงทิฆัมพร ยอดเรือน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงทิพธัญญา นาคจุ้ย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๙

เด็กชายธนภัทร สุขจิต
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๐

เด็กชายธนิก เสือพาดกอน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๑

เด็กชายธนโชติ ใจชืน

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๒

เด็กชายธีรพัตร์ ทัศนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๓

เด็กชายธีรภัทร ดอกนาค
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงนริศรา จันทิมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงนริศรา เชือเหลือง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงนันทภัส เซียงเจ้น

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๗

เด็กชายบัณทัต ภู่ทองคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๘

เด็กชายปภังกร ทองมอญ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๙

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกตุแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ อิมอุระ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๑

เด็กชายผาภูมิ เทียนทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๒

เด็กชายพงศกร นพรัตน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงพัชรนันท์ ขาวเปนใย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๔

เด็กหญิงพิมพ์ลดา บุญโท
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๕

เด็กหญิงฟาใส แคโอชา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๖

เด็กชายรณกฤต ฉายภาค

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๗

เด็กชายวิชญพงศ์ พิกุลทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๘

เด็กหญิงวีณัฐตรา บัวคำ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๙

เด็กชายศรัณย์ภัทร ตัวมูล
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๐

เด็กชายศิริกรต์ อุปถัมภ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงสุภาวิดา วิบูลย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๒

เด็กชายอนวัช ลิมมัน

้ ่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๓

เด็กชายอัครพล โพทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงอังคณา เภานุช
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงอัญธิกา ศรีอุบล
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงอาทิตนภา ประเสริฐโยธิน
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงอาทิตยา ประเสริฐโยธิน
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๘

เด็กชายเทียนเงิน เอียมระยับ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงเบญญาภา จงธนเลิศพร
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๐

เด็กชายเอกวีร์ อินทรโสภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๑

เด็กชายกรกฎ ชนะสินธุ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๒

เด็กชายกฤติพงศ์ สีโนรา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงกันต์กมล ชำนาญดู
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงจิรพรรณ นุชนิม

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๕

เด็กชายณฐกร วรรณวรรค
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๖

เด็กชายธนบดี เสนีวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๗

เด็กชายธีร์กวิน สีดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๘

เด็กชายปภินวิช ปนแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๙

เด็กชายปริพัฒน์ บุญขันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๐

เด็กชายพงษ์วิษณุ บุญเพิม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๑

เด็กชายพชรพล เล่ห์ประกัน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงรังสินี ชูชาติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๓

เด็กชายวรุตม์ อรชร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เข็มทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๕

เด็กชายศุภสิน ศิริเลิศไชยากุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๖

เด็กชายศุภโชค สาวแสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงสุธีธิดา โพชะนิกร
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงสุรัตนา จุ้ยช่วย
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงอภิชญา มะโลโพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๐

เด็กหญิงอริสรา ปานสิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๑

เด็กชายอิสระ พันธุ์ภักดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงปภัสสร โพธิศรีทอง

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๓

เด็กชายฐิติวุฒน์ คงเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๔

เด็กชายธนทรัพย์ ศรีวงษ์ชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงสุมนตรา ชุมมาตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)

วัดปากบาง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา สุธาพจน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)

วัดปากบาง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๘

เด็กชายกาญจนวัตร พุ่มมาลา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงกุลณัฎฐ์ คล้ายแดง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงคุณิตา ธงชัยวิสันต์ชัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงจิตราภรณ์ ติดหงิม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สายมาอินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กชายณัชนนท์ บุตรขวัญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เปลียนทองดี

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เห็นประเสริฐแท้
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๖

เด็กหญิงตะวัน วรภักดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงธัญญรัตน์ รุ่งสินวสุวัชร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ธารเพิม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กชายธีรชัย ใจสูงเนิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กชายธีรภัทร อภิวัฒนปญญา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงนพวรรณ ทองอยู่
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กชายนภัทร เกิดเขียว
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงนฤมล ประดิษฐ์วีรวงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงนิตติยา ศรีสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กหญิงนิตยา ดอกจำป
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กชายปฏิภาณ เทวรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงปณิดา บุญส่ง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กหญิงปยธิดา ท้วมทำนอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กชายพงษ์สธรณ์ อยู่ศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กชายพีรพงศ์ เบญจจินดา
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กชายพีรเพชร บุญชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงวาริณี ชาวปลายนา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กชายวินัย ไม่มีนามสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงศิรประภา คำนา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงศุภนุช หลีเจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กชายเจษฎา สุทนต์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงแพรวา วรรณสวัสดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงประภัสศดา นาคสีทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กชายพงศกร เขียวอ่อน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กชายจักรพงษ์ ไตรยวงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กชายณัฐพงษ์ เอ็กเชือก
๑๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เปรมศักดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๓

นางสาวนิรมิต ศิริรัตน์
๑๕/๐๙/๒๕๐๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๔

นางสาวภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๕

นางสาวศรุดา วีระสมัย
๑๘/๐๕/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๖

นางสาวอัญชลี เจริญสุข
๑๗/๐๘/๒๕๒๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กชายกันตคุณ เชียวชาญ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงกาญจนา อินทรง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กชายคุณวุฒิ เทพศิริ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กชายจิรวัฒน์ กาญจนบุรางกูร
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๑

เด็กชายชยานนท์ บุตรดาวงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงญาตาวี ใจผ่อง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงณธิดา รอดคลำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กชายณภัทร สุขศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กชายธนากรณ์ แจ่มถนอม
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงธนิชา กรจินดา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงธัญญเรศ มณีพรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กชายพงศธร พ่วงเสือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กชายรพีภัทร จันทร์ภูมิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กชายรัฐภูมิ อยู่นาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงวรรณวิภา ชืนแสง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กชายวัฒนา ปลืมจิตร์

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กชายวุฒธิชัย รกฮวด
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กชายวุฒธิพร รกฮวด
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงศสิกาญจน์ ชืนแสง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ผิวผ่อง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กชายธนากร อรภักดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ กลินหอม

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กหญิงวริศรา แสนเสมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กชายวีพิว เมียนม่า
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๑

เด็กชายวุฒิชัย นาดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กหญิงสรัสษา วันเพ็ญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กชายอลงกรณ์ เชิดแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ทะยอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กชายกิตตินันท์ สร้อยทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กชายจันทร์เจ้า สุขรดา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กหญิงชลธิชา ชุมศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กหญิงชลลดา คุ้มพล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงฐิติมาพร วังปา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงนภัสสร ทินจีนวงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงนันทนัช สุธาพจน์ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กชายนารายณ์รัก ผุงเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กชายพงศกร อยู่มากญาติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงพรภิรุณ แหยมคอน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กชายพัฒธนดน หงษ์แก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงมิณตา สร้อยทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กชายฤหัส ทองผาประวิตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กชายวรพล นำใจสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กชายวรายุทธ มีศักดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กชายวัชรพล ศาลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กชายสรัล จันทร์หอม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กชายสราวุฒิ บัวบาน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กชายสิริเดช อุ่นเรือน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงสุชาดา ยังยืน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงสุธิดา ใจเย็น
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กหญิงสุนิสา เทียนชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กชายอนิรุทธ์ ขำนอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กหญิงอรอนง พูลสวัสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงอริสา สุขศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๒ / ๔๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงอัยวา ใจฉกาจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กหญิงเอมอร กลันขำ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กชายโกเมศ สร้อยทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กชายชัย รา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กชายทองคำ ทองผาประวิตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงทัศนีย์ สร้อยทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กชายธนชล คำดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ชมสอาด
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กชายปญญาพนต์ เข็มทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงพรนภา สร้อยฟายรรยง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กชายภาคภูมิ สร้อยทอง
๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กชายวทัญู สิมาเพชร
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กชายวันเฉลิม สุขศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กชายสมพร บรรณาการ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กชายสรวิชญ์ บรรณาการ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กชายสันติ ทองผาประวิตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กชายสิทธิชัย นุ่มแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงอรนุช จิวประเสริฐ

๋

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงเขมิกา คีรีศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงปานเนตร กิมจีน

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงรัชฏาพร เพ็งคุ้ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีมารัตน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ดีอาษา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงอุ่นกมล ธนะเนตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กชายเอกราช สุขศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กชายกนกพล สอนสงค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงกนกศรี สมพงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ แสงทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กชายกัปตัน ม่วงโสม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กหญิงชลธิชา ชังแก้ว

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงณิภาวรรณ ยางทัด
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กชายธนิสร จูธารี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กชายนราทิตย์ เซียงฉี

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงนวรัตน์ นามประดิษฐ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงประภัสสร พัฒศิลป
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กชายปราโมทย์ ศรีประสพชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กชายพงศกร ไพรศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กหญิงพลอยชมพู นพรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กชายภูผา โนรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กชายมงคล สอสะอาด
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงวิจิตรา นพรัตน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กชายวิชัยยุทธ บวบทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กชายวิสันต์ เซียงโหล

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กชายสันติเทพ บุญยินดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กชายสุรวุฒิ เพิมทวี

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กชายอณุภูมิ เกิดใจตรง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงอารียา สอนสงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กชายอิทธิพัตน์ จำปาไทย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงเยาวภา นพรัตน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงจีรนันท์ เพิมทวี

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กชายจุลจักร เซียงโหล

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กชายชยพร พิมพ์เพชร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงชาลิณี ประจำเมือง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เซียงโหล

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ ก้อนง่อน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กชายธนโชติ รุ่งเรือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กชายธวัชชัย จันทร์เต็ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กชายธีรภัทร เกียรติอมรเวช
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงปติณญา ปอมอรินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงประทุมรัตน์ อินทรง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงมุทิตา จำนงค์สุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กชายลือเกียรติ ยามานนท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กชายเนติธร ไพรวัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กชายตะวัน พรมโต
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กชายปราเมศว์ สุดรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กชายพัชรพล แท่นเครือ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี จำปาอินทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กชายวรัท จีนเลียง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กชายอนนท์ ภูษา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กชายอนุชา สุวรรณพันชู
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กชายอนุชา อำหลิม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กชายอวิรุทธ์ สุทธิวิลัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กชายอัทฐพงษ์ เธียรธรรมการ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงทิพยดา ทายา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วกังวาลย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กชายวัชรพล ศิริพัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กชายนิกร หมดจด
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กชายวีรภัทร บุญตันพรเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงกรรณิกา พรมลี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กชายกฤตกนก โพธิสุวรรณ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๐

เด็กชายกฤษฎา สุขศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๑

เด็กชายจิรวัฒน์ คำจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์
พูนลาภอุดมศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กชายชัยชาญ กลินประเสริฐ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กชายชัยวัฒน์ จินดาเพ็ง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงดวงกมล มันทัน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กชายถิรวุฒิ บุตดาพวง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กชายธนชัย สร้อยทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงนาตาชา เชียงกา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กชายนิพิฐพนธ์ เหลาอ้อ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ ทองจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงประภัสสร ทิมทองคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กชายพัทธณพงษ์ มันทัน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กหญิงภัทรภรณ์ สารี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงภัทราวดี สีทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๕

เด็กชายมงคล วันฉวี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กชายมงคล อินทุวงศ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ จันทร์บุตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๘

เด็กหญิงวรรณภา จงเจริญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๙

เด็กชายวิธวินท์ สะสีทา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงศศิณิภา ไก่นิล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๑

เด็กหญิงศิริพร วันฉวี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๒

เด็กหญิงศุจินันท์ ขอนแก่น

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา เหลาอ้อ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๔

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

บุตรเกตุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๕ / ๔๓๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงสุนันทินี พุฒติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๖

เด็กชายอรรคเดช สุขศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๗

เด็กชายเจษฎา โพธิมี

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงกัลฑิมา บุญมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๙

เด็กชายคงสมุทร สอนสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๐

เด็กชายคณาธิป ตังวงศ์

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา พุกคุ่ย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กชายจีรภัทร เสลาคุณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กชายชินกร แก้วจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงณัฐพร ยศเครือ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กชายธนบดี ศรีสะอาด
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กชายธนากร บุตรโคตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กชายธนากร สังข์ทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ตุ๊สังข์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กชายธีรพงศ์ สุขประโคน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กชายนราวิทย์ มันคง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงนฤมล วุฒิชัยภัทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงนลินรัตน์ เล่าทรัพย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงนวรินทร์ สารี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงนันทพร ใจตรง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กหญิงปนัดดา ผิวงาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงปวีณา รอดมณี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงพนิดา เรือนแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจันทร์อ่อน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กชายภูริวัฒน์ ทองดอนแอ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงวรพรรณ โพธิทอง

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงวรัณญา เจริญวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กชายวีรภาพ มณีโชติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงศิริวิมล แตงทองแท้
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงสุพรรณษา พระเดช
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงสุพัตรา เชียงกา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

สระคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กชายอภิวัตน์ ปลาทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กชายอานุมัส เทียนลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กชายกฤษณะ สมถวิล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กชายจตุรงค์ บัวแพง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กชายจรูญศักดิ

์

สงเคราะห์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ใช้ประทุม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กชายณัฐยศ ทินณวงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กชายธีรภัทร์ แสงกล่อม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงปวรวรรณ รอดจีน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงพัชรพร โง้วสุวรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงพัชรี ปอมจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กชายภูธฤทธิ

์

ทองกัญญา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา พวงทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ พวงทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กชายกฤตเมธ ยังดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กชายจิรกิตติ

์

พุทธศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กชายณรงค์ชัย บุตรเกตุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หม่อมแดง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กชายทรงพล มาลัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๖

เด็กชายธีรพงษ์ ศิริมงคล
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กชายภัทรดนัย คนชม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กชายภัสพงษ์ เขียวอิม

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กชายวรายุ ทองร้อยยศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กหญิงสุชาดา นำใจสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กชายอนันตชัย นำใจสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงอารยา นำใจสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กชายณัฐติพงษ์ ลิมประเสริฐ

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ เทียมผูก
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กชายพงศธร จันทร์แย้ม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กชายอรรณัฏฐ์ ศรีสังวรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงกชกร บุญทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองสุขใส ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงกมลวรรณ รอดเทภัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กหญิงกรกมล มหาเมฆ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ คิดดี
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กชายกฤติกร บุญฉาย
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ม่วงพิน
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เง็กคร้อย
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงกิตติยา ชินหอม
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กชายกุลปพัชร
เหล่าวัฒนะไพศาล ๒๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๗

เด็กหญิงขวัญอภิฤดี ไพรวัน
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๘

เด็กชายคณาพงษ์ เอียมจรูญ

่

๒๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงคริสต์มาส ชวลิตบำรุง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กชายจตุรพร อร่ามวัตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กชายจิณณวัตร จนากร
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ จันดา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๓

เด็กชายจิรวัฒน์ หินแก้ว
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงจีรนันท์ กรวิจารศิลป
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๕

เด็กชายจีระวัฒน์ เซียงโหล

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยศศักดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ชิมโภคลัง ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงชมพูนุช โพธิล้อม

์

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ รัตนกฤษฏากร ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงชลธิชา ฉิงดี

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กชายชัชพล ตันบุญเสริม ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำจุน
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สหพิบูลย์ชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กชายชูศักดิ

์

ศรีบู่ ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงญาณิศา นาถวรานนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ทวีวงศ์
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๗

เด็กชายฐิระศักดิ

์

จุลกะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กชายณภัทร ผ่านอ้น
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๙

เด็กชายณภัทร อิมอดุลย์

่

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คระเครือ ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงณัชชา เจริญลิบ
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๒

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ลิมจ้อย

้

๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๓

เด็กชายดีนะ โสภักดี
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงทิพวรรณ สุวชัย
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๕

เด็กชายธนภัทร ฉินทรงเกียรติ
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๖

เด็กชายธนภัทร แดงหยวก
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๗

เด็กชายธนาดุล ผิวอ่อน
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงธัญพร ศรีอุปถัม ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ปอมสิงห์ ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๐

เด็กชายธาดา ผลเรืองวิไลแสง
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่เฮ้ง
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กชายธีรภัทร พิมพ์ตรา
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงนงนภัส รุ่งวิทยา
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กชายนนทนันท์ นาวี ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๕

เด็กชายนรินทร อิมทรัพย์

่

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กชายนวพล สุทธิการ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๗

เด็กชายนววิธ จันทราภรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงนันทวดี พุฒติ
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๙

เด็กชายนาวิน คำศรี
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๐

เด็กชายนิธิวัฒน์ จงวิจิตร ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๑

เด็กหญิงนีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๒

เด็กหญิงบัณฑิตา จรุมเครือ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา รูปสม
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กหญิงบุตรดี สีนวล
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงบุษกร อารมย์สุขโข
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๖

เด็กชายปกรณ์ สว่างอภิบาล
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงปนัดดา สัจจรักษ์วัฒนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กชายปพัณกร ชูวงศ์วุฒิ
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กหญิงปริณดา โหน่งที ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กชายปวร ใจมัน

่

๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงปวีณนุช จีนอิม

่

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กหญิงปวีณา พรหมชนะ ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา หันกระสัน
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ห้วยหงษ์ทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงปาณิสรา พงษ์อัคคศิรา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงปานปรียา ศิริพล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงปารถนา เจริญรักษา ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กชายปยภัทร ผ่องใส
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงปยากร เอียมหรุ่น

่

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กหญิงปุญญิศา พัฒนประดิษฐ์
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๑

เด็กชายพงศกร ม่วงน้อย ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๒

เด็กชายพงศ์ปณศ อรภักดี
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๓

เด็กชายพงษธร ทิพย์คำ
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงพรประทาน ทองพูน
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๕

เด็กชายพรหรหม ภุมิดินทรีย์ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงพรพิรุณ สันตะกิจ
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กชายพลภัทร เฉลียวศิริวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงพัชชา อึงเจริญ

้

๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงพิมญาดา นิลวรรณา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๐

เด็กชายพีรพงศ์ จิตนิยม
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองบุญส่ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กชายภวัต บูรณะบวรฉัตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงภัทรพร เตียเนตร

้

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กชายภัทรพล อ้องาม
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงภัทรลดา นิรันตสุข
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กหญิงภาวดี วิศวงษ์
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ง่วนกิม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กชายภูบดินทร์ เซียงไช่

่

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กชายภูริทัต ประสาร
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กชายภูริภัทร ทองย้อย
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กชายมณฑล หอมยา
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กชายรชตะ เจียมจงวัฒนา
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงรวิวรรณ บัวผัน ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ใจตรง
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงรสิกา เสมทับ
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงลิลิตภัทร พู่ทรงชัย ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงลลิตา ขาวเอียม

่

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงลัดดาวรรณ ใจเอือย

้

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กชายวงศกร สุขศรี
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กชายวงศธร สุริพัฒน์
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงวรกมล
นันทิพัฒน์ปญญา ๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กชายวรกิติ

์

บุตรคำ ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๓

เด็กหญิงวรรณิภา เทวรักษ์
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กหญิงวรัตน์สิริ มีแก้ว
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กชายวัชระ สร้อยทอง ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กชายวัน เปรมนิม

่

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กชายวิทยาผล กันจันทร์
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงศรสวรรค์ บุตรเพชร
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ประดับแก้ว
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงศศิธร สุระกิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๑

เด็กชายศุปกานต์ แพงปอง
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๒

เด็กชายสรศักดิ

์

มโนธรรมมันคง

่

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๓

เด็กชายสหรัฐ จันทบูรณ์
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๔

เด็กชายสัชฌุกร อึงจิว

้ ๋

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๕

เด็กชายสิทธิโชค บุญนารักษ์
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๖

เด็กชายสิรวิชญ์ โกมลสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๗

เด็กหญิงสิริมา ปนมณี ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๘

เด็กชายสุกฤษฏ์ แสงฮวด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๙

เด็กชายสุคนธวัฒน์ เต็มนุช
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงสุจิตรา วงศ์วิลาส

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๑

เด็กหญิงสุชาดา ละเลิศ
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เปล่งปลัง

่

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๓

เด็กหญิงสุธาสินีย์ เสตะพันธ์ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๔

เด็กชายสุพจน์ อินทรไพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๕

เด็กหญิงสุพิชฌา โรจนรักษ์
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงสุภานัน ไกรศรานนท์
๓๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กชายสุเมธ ยางงาม ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๘

เด็กชายหฤษฏิ

์

สีลางาม ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๙

เด็กชายอดิศาล แซ่ลิม

้

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๐

เด็กชายอดิเทพ คงทอง
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ นิมนุช

่

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิทักษ์ชืน

่

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๓

เด็กหญิงอรกมล บัวแดง
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๔

เด็กหญิงอรสา สุดดาชาติ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงอักษร สวัสดิสูงเนิน ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๖

เด็กชายอัครเดช บำรุงทรัพย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๗

เด็กชายอัมรินทร์ ผ่องใส ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๘

เด็กชายอิทธิพร สงเคราะห์ ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงเกศกนก ทองอ่อน
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๐

เด็กชายเฉลิมพล ลายสุวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๑

เด็กชายเนติพงษ์ วงษ์อัยรา
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงเบญจพร อำหนองโพธิ

์

๓๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงเบญญาภา ปานรัตน์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ไกรนรา
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงแพรวพลอย เซียงเจ๊น

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๖

เด็กชายโกวิทย์ ฉายพุดซา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๗

เด็กชายโชติวัฒน์ เหลืองรุ่งไพศาล
๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๘

เด็กหญิงไกรพิชญ์ สุทธิพิพัฒน์ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๙

เด็กชายชานนท์ ว่องเพิมผล

่

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๐

เด็กชายชานุพงศ์ นาคจังหวัด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๑

เด็กชายมนัสวิน ศรีทา
๑๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๒

เด็กชายวรพงษ์ จันทมาศ ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๓

เด็กชายวิทวัส หมืนศรี

่

๑๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนธีรศาสตร์ ดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๔

เด็กชายกฤตติภูมิ พรมสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๕

เด็กหญิงกวินธิดา แสงเงิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๖

เด็กชายกิตติกร แถบกำปง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๗

เด็กชายกีรดิต แถบกำปง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๘

เด็กชายคงพัฒน์ ฉาบไธสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๙

เด็กชายคเณศร์ สุขใส

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๐

เด็กหญิงจิรณาฏ สืบนาค
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงจิรนันท์ ทองดอนน้อย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๒

เด็กชายจิรภัทร์ คูณลาภ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๓

เด็กชายจิรวัฑฒ์ เย็นวารี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๔

เด็กหญิงจิรัชญา หมืนจง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงฉัตรฤดี บัวศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงชญาณี ปองสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๗

เด็กชายชยุต เข็มทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๘

เด็กชายฐิติกร จันทนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร ไทรชมภู

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๐

เด็กชายณัฐกร ปานเรือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๑

เด็กหญิงณัฐชา บุญเงิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงณัฐชา เอ็กเชือก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงณัฐฌา วงษ์สวรรค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ ใจดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๕

เด็กชายณัฐวัตร พรหมโสภา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๖

เด็กชายณัฐิวุฒิ เนียมทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๗

เด็กชายธงทวิน สัมภวะผล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๘

เด็กชายธรรมรงค์ หามาลี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๙

เด็กหญิงธัญญาเรศ ดาปาน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๐

เด็กชายธีรพงศ์ จงทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๑

เด็กชายธีระพล สมพงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๒

เด็กชายธีรโชติ จีนเลียง

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๓

เด็กชายนนทกร คุ้มครอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๔

เด็กชายนนทชาติ เจริญพร
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๕

เด็กชายนิทาน เซียงเคน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๖

เด็กหญิงนิศาชล แช่มเล็ก
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๗
เด็กชายปกรณ์เกียรติ สุขอุดม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๘

เด็กชายปภาวิน พุตติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๙

เด็กชายประเสริฐ วรวงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงปรีชญา ช้างมาก
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๑

เด็กหญิงปรียาพัชร รัดกลม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงพรชิตา นุเครือ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๓

เด็กชายพฤกมงคล สุวรรณประเสริฐ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๔

เด็กชายพีรพงษ์ แก้วสายทับ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๕

เด็กชายภัทรพล ว่องพานิช
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงภัทราพร ผ่องใส
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ คินาสิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ ลิมสุวรรณ

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงรัตนาวลี คนชม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๐

เด็กหญิงวทันยา ธงเพ็ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงวรนุช จันทมาศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๒

เด็กชายวรวุฒิ นิธากรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๓

เด็กชายวีรชัย สิทธิวิไล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๔

เด็กชายวีรวัฒน์ ติเยาว์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงศิริขวัญ ศิริรุ่งโรจน์กุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ คงจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เนียมทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงศุภสุตา บุญแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงศุภัชญา สวนนาค
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๐

เด็กหญิงศุภาภรณ์ เต๋งจงดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๑

เด็กหญิงสุภัสสรณ์ เสือหนู
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงสุรัสวดี ศรีสอาด
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๓

เด็กชายอชิระ แสงสว่าง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๔

เด็กชายอธิป บุญยรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๕

เด็กชายอภิชาติ บุตะเขียว
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๖

เด็กชายอภิรักษ์ ทาหุ่น
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๗

เด็กหญิงอรดี กัลปะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๘

เด็กชายอัษฎา เลาหธีรวัฒน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๙

เด็กหญิงอาทิตยา ธรรมศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๐

เด็กชายอาทิตย์ นิยมไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๑

เด็กหญิงอารียา เชียวพฤก

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงเกศินี ช้างหว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๓

เด็กชายเอกนรินทร์ ผ่องใส
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงโชติมา เอียมล้าย

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๕

เด็กชายโยธิน สุดใจดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๖

เด็กชายนนท์ปวิช ปรีเปรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๗

เด็กชายปรีชา ดวงภุมเมศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๘

เด็กชายวีรกูล เล่าทรัพย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงเกศริณ ทาหุ่น
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงคุณัญญา นุสีวอ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์หอม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงจิดาภา อึกทองจอม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กชายชนายุทธ ปลังสำราญ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กชายชาญชัย ทองเหลือ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงญาดา กิจเจริญ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงนวมล ชาญดนตรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงพรรษา ประจวบวัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กชายพลากร แก้วงอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ เกิดทวี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กชายพิพัฒพงศ์ พันธ์เอม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงพีรดา หนูเกตุ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กชายพีรภัทร์ แย้มชืน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กชายระพีพัฒน์ นิลเปลียน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กชายรัฐภูมิ พรหมศร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กชายวรเทพ นินเปลียน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กชายอัครเดช จูมกุมาร
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๗

เด็กชายอำนาจ เหลืองอร่าม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กชายกฤติธี บัวขาว
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

เกิดทวี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กชายพิชิตชัย มะตัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงวรรธนันท์ อนันต์สุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๒

เด็กชายสโรจ ทองอยู่
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๓

เด็กหญิงกมลพร สารเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์บาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๕

เด็กหญิงชิโอมา โอกาฟอร์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๖

เด็กหญิงณัฐพร อร่ามพรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๗

เด็กชายธนาดี เผือกแผนงาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๘

เด็กชายนพดล ฉายเจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๙

เด็กชายนันทวัฒน์ รัศมี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๐

เด็กชายปญญวีร์ ฮะเหยียว

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงปณฑารีย์ ทองดี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๒

เด็กชายปณณวิชญ์ ปลาอ่อน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๓

เด็กหญิงปยภัทร ชาวนาดอน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงพิมลพรรณ ปาอ่อน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กชายภัควัฒน์
เชียวชาญพัชรกุล

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๖

เด็กชายศรศักดิ

์

นาเครือ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงแพนเค้ก จุ้ยจำรัส
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงญาณิศา จันทะมนตรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิทธิมังค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๐

เด็กชายพงศกร เปลียนพุ่ม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กชายพีระพัฒน์ มิงคำ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๒

เด็กหญิงภัทรา อุดมศิลป
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๓

เด็กชายวันรุ่ง คำจู

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๔

เด็กชายสัญชัย ลิมกุล

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๕

เด็กชายศุภณัฐ บุญคุ้ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงชนากาน นิลบุตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๗

เด็กชายชวกร เทียนคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๘

เด็กชายฐาปกรณ์ แต่งวัด
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๙

เด็กชายนิลวัฒน์ นิลบุตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงพนิดา จันทร์ดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๑

เด็กหญิงศุภัสรา จันทร์อ่วม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๒

เด็กชายสมโภชน์ นกขุนทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวผึง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทบูรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงคชานันท์ สืบสาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงนฤมล แสงเมือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๗

เด็กหญิงนิติยา อ่อนโพธา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ คล้ายเจ๊ก
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงลลิตภัทร ผาสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงวันเพ็ญ สาทร์น้อย
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๑

เด็กชายศุภณัฐ ละเภท
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๒

เด็กชายกฤษฎา เนือแตงเย็น

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๓

เด็กชายกิตติภูมิ รักสาย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงจิรนันท์ แจ่มวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ นุชนารถ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงนงนภัส ศิริสารพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๗

เด็กชายนันทวัฒน์ บุญคุ้ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๘
เด็กชายประสิทธิศักดิ

์

เสมทับ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๙

เด็กชายพีรพล จันทบูรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๐

เด็กชายภูพาน สามงามพรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงภูสิตา สามงามพรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๒
เด็กหญิงมณฑากานต์ วิรัฐถาวรกุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงฤทัยกานต์ กุลอึง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๔

เด็กชายสหรัถ คำจู
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา นิลบุตร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๖

เด็กชายสุเมธ รักสาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงอภัสรา หนูหว่าง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๘

เด็กชายอภิชาติ แซ่อิว์

๋

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงอัจฉรา ประสงค์สุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๐

เด็กหญิงโญฑกานต์ ปานบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๑

เด็กหญิงธนพร สิงหเสนี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๒

เด็กชายวีรวัฒน์ ไชยวุฒิ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๓

เด็กชายวีระพงษ์ แม้นพัก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๔

เด็กชายสมธิราช สิงหเสนี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๕

เด็กชายสราวุฒิ ทองอิม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๖

เด็กชายเอกชัย พรานเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๗

เด็กหญิงชลนิชา อยู่ยงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๘

เด็กหญิงชลิตา เอ้มิง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงพรนิภา มหาอุต
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๐

เด็กหญิงภัครพร ชินนะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ผลงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๒

เด็กหญิงวิมพ์วิภา เจิมเครือ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๓

เด็กชายวิษณะ จันทร์ศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงจริญญา นิลอร่าม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงจิรภัทร์ แซ่เอียว

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๖

เด็กหญิงชลธิชา ครุธพงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงธนัญญา มาลัยแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงนาฏญา ชินนะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงพุทธธิดา บัวงิวใหญ่

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงรุจรี นิลบุตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๑

เด็กชายวรธน พู่พันธุ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๒

เด็กชายวีรภัทร เปลียนรุ่ง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ หมีแรต
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๔

เด็กชายอาทิตย์ ทองอิม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงจันจิรา ทับทิมสี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๖

เด็กชายชยางกูร ไม้สังข์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๗

เด็กชายณัฐพล ม่วงน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๘

เด็กชายธรรมรัตน์ ทองยุติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๙

เด็กชายภาณุมาศ พรานเจริญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๐

เด็กหญิงเตย กุน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๑

เด็กชายอดิศร นาสินสอน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๒

เด็กชายอานนท์ เสลาคุณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๓

เด็กชายเสกศักดิ

์

วีระวงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๔

เด็กชายกฤษฎา วิโรจน์ศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กชายจักรพงษ์ นัทธยาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงจีรนันท์ สุขดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๗

เด็กหญิงชลธิชา ศรทิม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงช่อผกา เกษี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๙

เด็กชายธนกร ขุนสาคร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๐

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองสุกใส
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงประวิชญาณ์ รักการ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๒

เด็กชายวีระชาติ นินบดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๓

เด็กชายศตวรรษ ม่วงโสม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๔

เด็กหญิงศิริธร กันเกิดผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๕

เด็กชายศุภวิชญ์ จิระมะกร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๖

เด็กชายพันธวัช ทองยุติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๗

นางสาวกรรณิการ์ ขำเจริญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๘

นายจิรศักดิ

์

เต็มนุช

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๙

เด็กหญิงบุศรา แก้วพาลึก
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๐

นายวรพล กุสุมวิจิตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๑

นายวราดล ท่าฉลาด
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงชนัญญา สุวรรณโคตร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงชนากานต์ เสือใจ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ ทุ้ยแป
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงณัชชา เหลืองประดิษฐ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๖

เด็กชายณัฐพล ทองประสี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงนภัสกร รังษีสุวรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงนภัสสร จิตร์ประเสริฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๙

เด็กชายยุทธนา เอียมโยธา

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๐

เด็กหญิงวรรณนภา ท่าฉลาด
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๑

เด็กหญิงสิริกัญญา ทองน่วม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๒

เด็กชายอนุสรณ์ พันจุ้ย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๓

เด็กหญิงอัจฉรา มารยา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๔

เด็กชายกิตติพงศ์ คุ้มแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม วัดท่ากระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๕

เด็กชายธันวา อาจคงหาญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม วัดท่ากระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๖

เด็กหญิงกุศลิน ม่วงแตง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๗

เด็กชายฉัตรกรินทร์ บรรเทิง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๘

เด็กหญิงชลธิชา รักมิตร
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๙

เด็กหญิงณิรันญา พวงมาลัย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๐

เด็กชายทยากร แซ่โค้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๑

เด็กชายธนบดี วรรณวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สวัสดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๓

เด็กชายปยปรัชญ์ กลีบสัตบุตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงพรธิรา ปนแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๕

เด็กหญิงพัณณิตา วงศาโรจน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๖

เด็กชายภคภาคย์ สูรย์ลอย
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงภาณุนาฏฐ์ หมาดสม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงสุชาดา วงค์คำ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๙

เด็กหญิงอัมราพร คุ้มญาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๐

เด็กชายอาทิตย์ ยังอยู่
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๑

นางสาวขิมทอง จันเขียว
๐๔/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๒

นางสาวสุภารัตน์ วานิชพิทักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๓

นางสาวอารีรัตน์ กรวยทอง
๑๗/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงชลนิชา สุดประเสริฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงประภัสสร วันทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๖

เด็กชายพีรณัฐ แสนสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงวรพิชชา ไกรดลธรรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๘

เด็กชายสุภาชัย ฉิมเม่น
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๙

เด็กชายสุรเดช ศรีจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๐

เด็กชายอภิวัฒน์ อ่อนสา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงฮักสุดใจ ม้าวคำผิว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา เริมกุลชัย

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงกนิษฐา ภู่หัสดร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)

วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๔

เด็กหญิงอุมากร บุญคุ้ม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงอัญมณี ชนประเสริฐ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงชูโต
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๗

เด็กชายชนม์ณกานต์ สันติตุลาตระกูล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๘

เด็กชายณภัทร ซุ่นสงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงณัฐดา ชินวงค์เกตุ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๐

เด็กชายพรชัย อิมเอิบ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงภาวดี บุญคุ้ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงสุริยาพร ชวนอยู่
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงสุวารี รอดคลำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๔

เด็กชายชาคริส สีสำลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ อ่อนตีบ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๖

เด็กชายธนากร แปนแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กชายธีรพัฒน์ รุ่งสว่าง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงนภสร สัมฤทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๙

เด็กชายพัชรพล บุตรดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ประธรรมเต
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๑

เด็กชายวริทธิ

์

แซ่หลู

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๒

เด็กชายวันชัย เกลียงเกลา

้

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กชายวายุ โนรี
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กชายวิทยา ทองขาว

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๕

เด็กชายวีระพล กุลเกตุ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กชายวุฒิชัย บุญประกอบ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กชายสรวิชญ์ บุญจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงสุกัญญา ทวีศรี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กหญิงสุดา สิงห์ดา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๐

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

นามวันสา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงสุธิสา่ ทวีศรี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๒

เด็กหญิงอรวรรณ บุตรดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กชายณัฐพงศ์ อ้นพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงภิญญดา เข็มทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กชายสมพงศ์ บรรดาศักดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กชายอภิสิทธ์ วรรณศิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กชายชัยฤทธิ

์

แดงจินดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กชายณัฐภูมิ มานะจิว
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงณัฐมล สุนทร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงณัฐมล เขียวลือ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กชายนัดชะพน เชือดี

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงพรวรี มากเหลียม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กหญิงมาติกา จันทร์ทรา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กชายรุ่งเรือง จำปาอินทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงศรัญญา สร้อยทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กชายศิริชัย ขวัญชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กชายสมชาย บัวผัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทวีบูรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กชายอัครชัย วงษ์ดาว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงเก็จมณี สุขอร่าม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ จันทร์แก่น
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๒ เด็กหญิงกาญจนาวรรณ
จันทร์บุตร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงกานต์สินี สีดี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ ศิริบูรณะเกียรติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงณหทัย คงนิยม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กหญิงณัชยา บุญกอ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๗

เด็กชายทศพล สกุลไพรวัลย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๘

เด็กชายธนพัฒน์ เชิดแสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๙

สามเณรธเนศ ไพรสีเงิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๐

เด็กชายนันฐวุฒิ บุญแต่ง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๑

เด็กหญิงภัณฑิลา วันเพ็ญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๒

เด็กชายลภัสกร สัมพลับ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๓

เด็กหญิงสุพัตชา สุขใส

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงอนุชชา ทาคำ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๕

เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์บุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๖

เด็กชายเกริกพล สุริยันต์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๗

สามเณรเอกภาพ ไพรสีเงิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๘
เด็กหญิงกณกกาญจน์

คงนิยม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๙

เด็กชายกฤษณะ บุญมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๐

เด็กหญิงจิรภัทร์ สุขสอาด
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๑

เด็กหญิงจุฑามาศ จำปานิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สมศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงณัฐสิณี บุญกอ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๔

เด็กชายนครินทร์ ทำดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงปารวี จันทร์บูรณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๖

เด็กชายภาณุพงษ์ ยศเครือ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๗

เด็กชายยศฐา บรรดาศักดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงศิริญญา คงนิยม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ราชชูแสน
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงสุนิษา บุญมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๑

เด็กหญิงอพัสดา บุญมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๒

เด็กชายนัฐตพล โสภาภีร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ กิติวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงราตรี ไม่มีนามสกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๕

เด็กหญิงจตุพร คงคา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กหญิงจันทิมา ตันแย้มแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๗

เด็กหญิงจารุวรรณ กำเหนิด

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๘

เด็กชายนิกร ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๐

เด็กชายสามารถ ส้มฉุน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงสาว -
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุญเปรม
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงขวัญจิรา วงษ์ประเสริฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๔

เด็กหญิงจรรยพร ฉิมแดง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๕

เด็กหญิงชัชนันท์ รวยรืน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๖

เด็กชายปริทรรศน์ ดอกรัก
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๗

เด็กหญิงกมลกาญจน์ การะกิจ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๘

เด็กหญิงธนพร ปลาทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงนรีกานต์ แซ่ย่าง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงปรินดา พัฒนะกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงกัญญานันท์ ช้างมาก
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา โพธิจารย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงกุลธิดา วงค์ตาแสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงชลกาญจน์ ตังกุ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงญาณิศา บุญมี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๖

เด็กชายฐิติพงศ์ ศิริพิทยาธร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๗

เด็กชายณวพล อำแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงธรรมพร สอิงทอง

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๙

เด็กหญิงนันทนัช อำนวยชัยศิลป

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๐

เด็กชายพงศกร กุศลเสริม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เสนาะนิติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๒

เด็กชายภวดล จิตต์จำนงค์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๓

เด็กชายภัทรพล กองเนียม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๔

เด็กชายวรภาส กาญจนาภา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงวาสนา วงษ์ฝน
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงศิริวรรณ
ไม่ปรากฎนามสกุล ๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๗

เด็กชายสรายุทธ ทนไชย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๘

นางสาวสุธินี ปานะถึก
๐๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๙

เด็กหญิงสุภัสสรา ตองแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๐

เด็กชายอนัตตา วงษ์แดง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงอัญมณี ทรรศนะศิลป
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คล้ายโตนด
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๓

เด็กชายเมธี เอียมจิตร

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดอกยอ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงจันทร์ฉาย พันธ์เพิมพูล

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ไพศาลย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงจีรพัฒน์ บ่อเกิด

๓๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๘

เด็กชายชนะชัย มณีโชติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงชลิตา รอดอาวุธ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๐

เด็กชายณัฐภูมิ ศรีเอียม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๑

เด็กชายนันทพัทธ์ ปรีชาเนติพัฒน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงภิรดา รัตนะลัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงรินรดา แซ่ย่าง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ อินทร์โอสถ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๕

เด็กชายวิฑูรย์ -
๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ฉิมกล่อม
๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงสุธาสินี พุ่มพวง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๘

เด็กชายโชคชัย -
๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงกาญจนี ทองสุข
๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๐

เด็กชายกำภู เหลืองธนารักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงกุลสตรี หลวงวิเศษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงชมพูนุช แสงเพชรอ่อน
๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงปาริตา แว่นแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๔

เด็กชายสัญชัย แซ่ซ่ง
๒๐/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงสุภาวพร ผลอุดม
๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงอภิญญา บุญยะบุตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๗

เด็กชายแดนชัย ทองย้อย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๘

นางสาวฐิติพร แซ่โซ้ง
๒๕/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๙

นายยศพัทธ์ รับเพ็ชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงศิรินดา สุนทรสนิท
๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๑

นางสาวสิรีธร สิงห์เสวก
๒๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๒

นางสาวสุวพัชร ศิริไพบูลย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ระมัดจิตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๔

เด็กชายวันชัย ไม่มีนามสกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงศศิธร ไม่มีนามสกุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงสุนิสา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๗

เด็กหญิงอนิสรา ภูมิสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงอัญมณี คงเกตุ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๙

เด็กหญิงกัญณิกา รอดสิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๐

เด็กชายคมสันต์ สิงห์รา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงณัฐภัทร ณนิยม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๒

เด็กชายธนกร ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๓

เด็กชายธีรพงศ์ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๔

เด็กชายนิวลอน ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงภัทรมัย ดาบแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงมัลลิกา คงทรัพย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงราตรี ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กชายศร ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กชายศุภฤกษ์ ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงสิริวรรณ ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กหญิงแก้วตา ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กชายโนน ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงกันยา ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กชายชุมพล ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กชายทิพย์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงนิสา ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ไม่มีนามสกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กชายเอีย ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งประลอม วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงกมลวรรณ หงษ์สุการ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กชายกรวิชญ์ นนทศิริกาญจน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กชายกฤษฎา แสงอรุณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กชายกันตภณ ปญญาอินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงจันจิรา ไม่มีชือสกุล

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงจำป ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงณัชชา ทองอ่อน
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร จรบำรุง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงณิชา โลเชียงสาย
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กชายธนาดล กำธรเดชะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กชายนพรัตน์ เพ่งทิพย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงนารีกาญจน์ ขันทีท้าว
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงปยะนุช
ไม่ทราบนามสกุล ๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงฟา -
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กชายภัทรดนัย สมานทรัพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กชายภูมิศักดิ

์

ชมเปน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงรุ่งนภา การะวิง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๗

เด็กชายวิชัย -

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กชายวิชัย ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๙

เด็กชายวิรัช -
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๔ / ๔๓๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กชายศักดา มะลิวัลย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กชายศิรพัฒน์ บุณยเลขา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กชายสมชาย การะวิง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กหญิงสุนันทา กลินขจร

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กหญิงแปง ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๕
เด็กหญิงแพรวไพรินทร์

แสนบรรดิษฐ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงคติยา ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กชายจักรพันธ์ ไม่มีนามสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงจามจุรี ต่างด้าว
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กชายชาย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงฐีติกมล ขันทีท้าว
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กชายณภัทร ทองอ่อน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ รีพล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงดลยา จีนกระจัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กชายนนทิวัฒน์ ชมเปน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กชายนนท์ ธนาธีระกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงปารเน ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงพรทิพย์ จีนกระจัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๙ เด็กหญิงพลอยพรรณราย

คงเจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๐

เด็กชายภาคภูมิ พุทธเสน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ วันนาพ่อ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงมัลลิกา ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงมัลลิยา ไกรวิจิตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงรัตนากร ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๕

เด็กชายวงค์ปกรณ์ สว่างศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กชายวรพันธ์ ไม่มีนามสกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงศศิธร ผินกลับ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กชายศุภสัณห์ การค้า
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กชายสิทธินันท์ ทิพย์มนตรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กหญิงสุชานาถ โลไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กหญิงสุปรียา ก้านเหลือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กชายสุพชัย จีนกระจัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงสุภาพร ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงสุวินันท์ ไกรวิจิตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงเกวลี ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๖
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ เกตุษจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๗

เด็กชายเพชร เจริญสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กชายโหน่ง ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กชายทักษ์ดนัย แย้มกลัด

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กชายธนกฤต พลับพลึง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๑

เด็กหญิงสุชาลิณี ดีท้วม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กชายสุร์ชัย -
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงแก้ว ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๔

เด็กหญิงธัญวลัย วสุธรรมเดช
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กชายยอด -
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๖

เด็กชายวรากร กรกฎทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๗

เด็กชายสิทธิ

์

ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๘

เด็กชายเอกภพ ไม่มีนามสกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กชายกำธร ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๐

เด็กชายณัฐพล ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจบุญ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กหญิงกาญจนา ภูมิสวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กหญิงดอกไม้
ไม่ปรากฎนามสกุล ๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๔

เด็กหญิงธมลวรรณ รักกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กชายพีรณัฐ บุญปากดี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กชายวีรชัย ยังสุข
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กชายสุรชัย -
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงขวัญตา -
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงจันทรา ลำใย
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงพฤกษา หาญจิตต์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงศิรินภา ทรงอุบล
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กชายอดิเทพ อึงโพธิ

๊ ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

-
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กชายกุมปลาย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงขวัญข้าว ทรงอุบล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงจามอญ -

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กชายธนกฤต ภูมิสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงอาชา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงเวธกา -
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงกษมา หรีดบุญลือ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กหญิงกาญจนา แซ่ม้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กหญิงฐิติกา สุวรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงฐิติมา ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กชายณรงค์พล ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๕

เด็กหญิงดารุณี ขาวเอียม

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงทิพศุภางค์ อินทรกำแหง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๗

เด็กชายธงชัย จันตะหล้า
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๘

เด็กหญิงนัดดาว -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๙

เด็กหญิงนุ่น -
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงพร ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ ไม่มีชืิอสกุล

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงมาม่า ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงวรัญญา
วัฒนปญญากรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กชายวันชัย จันทศิริโชติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงศิริมา แช่ฟู
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วิชัยวงษ์วัฒน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๗

เด็กชายสมศักดิ

์

มีทรัพย์มัน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงสา ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงสุทธินี แผนใหญ่
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงอลิสา วงค์อนุ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กหญิงอโณทัย ราชา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กชายเอก ปญญาเรือนแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงแก้วมณี ไม่มีนามสกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงแพรวา
เดชารัตนเจริญกิจ ๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงโมโม่ -
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กชายไมตรี ไม่มีนามสกุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงกรองแก้ว ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงกาญจนา ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กชายชัยวัฒน์ ไทยทศวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงชไมพร ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๒

นางสาวดาว ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กชายตี

๋

ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงนำฝน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงนำหวาน ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงบุษกร นิลยาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงปะกาซอน ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กชายพงศธร เคร่งรักชาติ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กชายฟา ไม่มีนามสกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กชายภัคพล ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงวาสนา ไม่มีนามสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงศันสนีย์ วรประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กหญิงสา ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงสาธินี ปะการัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๕

เด็กหญิงหญิง ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงอธิตยา โชสนับ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงอวัศยา วรินทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กชายอองมัน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กชายเมธิชัย ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงเอเวน ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๑

นางสาวแก้วตา ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงแก้วตา ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๓

เด็กหญิงแปง ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กชายใหม่ ไม่มี
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีมหาพรม
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๖

เด็กหญิงกันต์ฤทัย รำไพพร
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๗

เด็กชายขจรวัช วิธนสุไกร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กชายชลธาร พลเยียม

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๙

เด็กชายณัฐพล เงินไทย
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กชายณัฐภัทร ทวีทรัพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๑

เด็กชายณัฐภัทร ปาเบ้า
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงดวงกมล ไม่มีชือสกุล

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๓

เด็กชายตะวัน
ไม่ปรากฎชือสกุล

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๔

นางสาวตุ๊กตา
ไม่ปรากฎชือสกุล

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กชายนพนันท์ เจียมณีรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงน้องเล็ก ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงนำทิพย์ แซ่ม้า
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กชายภัทรพงษ์ จงดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงศรีวรรณ หวังนิบิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๐

นายปลาย ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๑

เด็กชายสหัสวรรษ มุ่งศิลป
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๒

นางสาวสาวิตรี ผาสุก
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๓

นายส่งศักดิ

์

แสงกล้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงเคนวิน ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๕

นายเมธี ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๖

นางสาวโสภี ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๗

นางสาวขวัญฤดี สุขไพศาล
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๘

นายณรงค์ศักดิ

์

เสาวนิตย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๙

นายณัฏฐพล กำแพงแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๐

นางสาวนุชนาฏ ฝายรีย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๑

นางสาวนำฝน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๒

นางสาวมะปราง -
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๓

นางสาววลีพร เสาร์เพ็ชร
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๔

นางสาวแตน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๓๙

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๕

นายจตุรพร เชาว์วัฒนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๖

นางสาวดาว
ไม่ปรากฎชือสกุล

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๗

นางสาวถิรนันท์ กอวิเศษชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๘

นางสาวปยธิดา วรประเสริฐ
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๙

นางสาวฝน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๐

นางสาววนิดา สิงห์โต
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๑

นางสาววันดี -
๒๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๒

นางสาววิวรรณ วีรปญญากุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๓

นางสาวสายฝน ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๔

นายสาริน จ้อยเจริญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๕

นางสาวสุดารัตน์ โฉมทับ
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๖

นางสาวสุพัตรา บุญลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๗

นางสาวสุภากร แซ่โซ้ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๘

นายสุรพงษ์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๙

นางสาวส่องแสง ชมจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๐

นายหลอก -
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๑

นางสาวอังคณา ไกรวิจิตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๒

นางสาวเกศิณี นิมนวล

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๓

นางสาวเมฆขลา ใครหอม
๐๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๔

นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย ธนะสมบูรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงจิณณพัต สุวรรณเกิด
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กชายจิรวิชญ์ สินทวี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงณัชชา คล้ายวิมุต
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงดลลชา ผ่านสอาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๐

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ศรีษะเกตุ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๑

เด็กชายนัฐธิดา วงศธรนฤทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กชายพีรเดช โสดสงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ผอบทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงวนัชพร ผอบทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงวรรณษา พันธ์ภักดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กชายวีรภัทร นาคสกุล
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงสุชาดา ผ่องใส
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงอรัญญา จันทร์ดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กชายกฤษฎา กลินเจริญ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงจันทรวรรณ นะวะเย็น
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กชายจิรเมธ เอียกพงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงชนาภา ขวัญใจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กหญิงชลกานต์ มีชัยผาภูมิ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กชายณภัทร เกตุรัตน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กชายทินภัทร ครามงูเหลือม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กชายธราดล ประเสริฐลาภ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กหญิงนัชชา ห้าวหาญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงนิตยา รุ่งสว่าง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงนุชรัตน์ มาตะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กชายรัฐภูมิ ว่องไว
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงรุจนา ลำเลิศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กหญิงรุ่งจรี ลำเลิศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กชายวฤทธิ สังคุ้ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กหญิงศิริกาญจน์ อัคราช
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงศิริปภา เพ็งพูลเดช
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๖

นางสาวสาวิกา -
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงอวิภา เภานิม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงอาภัสสรา วงษ์ประเสริฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กชายไม้ไทสัน -
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กชายกฤษณพงษ์ ลมูลศิลป
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กชายณัฐวุติ งามขำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กชายดาเบลอมู -
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กชายธีรพันธ์ สุขศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงบุญฑิตา ทรงอุบล
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงพัชราพา คิวสุขจำเริญ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กชายมณฑล ศารสาลินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงยุพิน ไชยทองศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กหญิงวนัสนันท์ ประดิษฐชัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กหญิงกานต์ชนิต ใครหอม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กหญิงจิราภัช เหมือนแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กชายจิรายุ อินทร์เกตุ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

ยกไว้
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กชายชนาธิป อึงโพธิ

๊ ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงชนาภา เขียวชะอุ่ม
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงชนิดา บูชา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กชายชวนากร ศิวาลัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กชายชัยรัตน์ สังกรณีย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กชายฐากร จักร์เพชร
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กชายฐิติธรรม เมฆทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กหญิงณฐมล แก้วสระแสน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๑

เด็กชายณัฐชนน ทานกัณฑ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงดวงสุดา ถังเงิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงดารุณี ศิริสวัสดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๔
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กชายดุจเทพ ทองอินทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กชายทูล ใจดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กชายธงชัย สุขเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กชายธันวา จูสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีเหรา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๐

เด็กชายธีรภัทร์ สรรค์วัฒนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๑

เด็กชายธีรภัทร์ หนูทิพย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๒

เด็กชายธีระยุทธ โสนนอก
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กชายนนทการณ์ สมบูรณ์ผล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงนพมาศ เอียมหนู

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๕

เด็กหญิงนันทวรรณ จันทร์พิทักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงนันทิชา พลีพรม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กหญิงนันท์มนัส แย้มทิพย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงนำผึง

้

-

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กชายบอย
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงบุษรินทร์ ผิวอ่อน
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงปราณี แสงสว่าง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กชายปริญญา เลิศขามปอม
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ รอดเล็ก
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กหญิงปารย์พิชชา สุปริญชาทรัพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กชายปยะพงษ์ นุรักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กชายพรชัย คำทองทิพย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงพรรฐณี มะนาวหวาน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กชายพรเทพ คำเติม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กชายพรเทพ ดีทุ่ง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กหญิงพลอยมณี นาวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กชายพศวีร์ รู้ทัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ พันพัว
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๓

เด็กชายพีรพงษ์ เปรมทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงภัทราวดี ทองอำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงภัทรียา ฉายถวิล
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กชายภานุศักดิ

์

ภิรมสุข
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กชายภูชิต ผลดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ รืนเริงใจ

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงมนัญญา ยอดศิริ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กหญิงมุทิตา สวยกระโทก
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กชายยศนนท์ อัครวรเกียรติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กชายยศวีร์ เร่งรัด
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กชายลิว
ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กชายวิชัย -
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กชายวีรพรรธน์ วงศ์เนตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงศศิ ศิริสงคราม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กชายศิลปกร แสงสิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กชายสิทธิโชค บุญล้น
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงสุกานดา แก้วหนองโพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๒ / ๔๓๓
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กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงสุรีย์พร ไผ่สอาด
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กชายอนุกูล มูลตรีประถม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กชายอรรถพล แสงสาคร
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงอริสา สุขสำราญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กชายเอกราช -

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงแพรพลอย สังข์ทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กชายไทวัล ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๗

เด็กหญิงกุลปริยา รักษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กชายขาว ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กชายฉาย -
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กหญิงธิดา ปลิดดอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กชายบัญญวัต ผลช่วย
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๒

เด็กชายบูรพา วันทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กชายปริวัตร ขุนปกษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงปยวรรณ วิสุทธิวรกานต์

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กชายปอง สินณรงกรณ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๖

นางสาวพงษ์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

วันจงคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๘

เด็กชายพีรพัส กิงแก้ว

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กชายภัทรพงศ์ ชุ่มเสนา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงภัทรวดี แก้วหนองโพธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงมิดที
ไม่ปรากฎนามสกุล ๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กชายวรท วังตาล
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๓

นางสาววิภา
ไม่ปรากฎนามสกุล ๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กชายศิรยุทธ รัตนสุวรรณชัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงสกาวเดือน วงศิล
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กชายสฤษฏ์พงศ์ สงวนศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงสายธาร จินพละ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๘

นายสุริยะ ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงส้ม -
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๐

เด็กชายอนุภัทร นุชนุ่ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๑

นายอภิชัย ชัยหา
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กชายอุทิศ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กชายเฉลิมพล เกตุคง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๔

เด็กชายเอเลน -
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๕

นายโกโก้
ไม่ปรากฎนามสกุล ๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงโซเพีย อาจบำรุง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๗

นางสาวกรกนก ทองสุก
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๘

นายกิตติพงษ์ โพธิสุวรรณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กชายจตุรพร รอดน้อย
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๐

นางสาวจอย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๑

นางสาวจำป
ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๒

นายฐาณิสรณ์ ทักษิณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๓

นางสาวณัฎฐณิชา กล้าหาญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๔

เด็กชายณัฐพล ภูโคกยาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สรรค์วัฒนา
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๖

นางสาวนำฝน ใจเฉย
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๗

นางสาวนีลา
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ทองฝอย
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงปรัสวี แก้วช่วย
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงปริฉัตร ประทีป

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๑

เด็กชายภาณุพงศ์ เณรจาที
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๒

นายยอดชาย ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงวีณา โคมุท
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๔

เด็กหญิงศศิธร ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๕

เด็กหญิงศิริพัชชา วุฒิวัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๖

นางสาวศุภลักษณ์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๗

นายสาละวิน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๘

นางสาวสุชาวดี จงโวหาร
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิลธรรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กชายอำนาจ เผือกพันธุ์มุก
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๑

เด็กหญิงอุษา อ่อนเบา
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๒

นางสาวเจนนี

่

ขจรแสงสุรีย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๓

นางสาวเร่
ไม่ปรากฎนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กชายเอกรัฐ ทองมาก
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๕

นายแซอู
ไม่ปรากฎนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๖

นางสาวโสรดา อภินันท์กาญจน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๗

นางสาวผกามาศ ผาภูมิเกริก
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๘

นายภัทรชัย ดอกนาค
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๙

นายนพวิชัย กรุงจิตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๐

นางสาวปยะธิดา แซ่เฮง
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๑

นางสาวพรลภัส วงษ์จีน
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๒

นายวรายุทธ พันธ์พงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๓

นางสาววิภา ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๔

นางสาวสุชาดา บุญมี
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๕

นายสุรเดช ตุ่มศรียา
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงสิริยากร ประดับวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุ่มผึง

้

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กชายกชภูมิ อ้นดำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กหญิงกาญจนา ศาลาแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงจิรพรรณ มาน้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงชลดา สุชลธาดา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กชายชัยอนันต์ แผ้วงาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๒

เด็กชายณรงเดช บุญมี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กชายณัฐพล พุทธศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงธัญจิรา ใสสอาด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กชายธันยบูรณ์ คำตัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ ภูมิสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงประภาพร เอียกพงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๘

เด็กหญิงปาลิไลยก์ ปนนะสูตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๙

เด็กชายปยะวัฒน์ นิมนวล

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กหญิงพัชรพร ภู่อิสสริย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ทิชา สุดวิไล
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กหญิงภิรภัทร เอียมจินดา

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๓

เด็กชายรัฐพงศ์ จันทาพูน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงรัตนา วิชัยวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงรัตนา สีมาลี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงลลิดา ฉิมพะบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๗

เด็กชายศรัณยู ปฐมโยธิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ผดุงชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงศิวพร ปนนะสูตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

วัดไทรโยคมณีกาญจน์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงกุ้ง -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน

วัดหนองขอนเทพมงคล

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงสุกัลยา ชัยสิงห์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน

วัดหนองขอนเทพมงคล

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๒

เด็กชายศุภฤกษ์ วัดพ่วง ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๓

เด็กชายเอกรินทร์ บรรเทา
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๔

เด็กชายนันทพัฒน์ เซียงเจ้น

่

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๕

เด็กชายจักรพันธ์ ภุมรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๖

เด็กชายชุมพล โพเตียน
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงมณีวรรณ - ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ -
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงณัฐริกา ทองอิม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงดาว -
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงดาราวรรณ แร่มี
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๒

เด็กชายภาคภูมิ บุญธรรม
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๓

เด็กชายธนา - ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๔

เด็กชายจักรพงษ์ ท้วมสายมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๕

เด็กหญิงศิริพร -
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๖

เด็กชายไชยวัฒน์ - ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๗

เด็กหญิงสมหญิง - ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงวรรณิดา ทองอำ
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๙

เด็กชายเจษฏาพร ท้วมสายมา
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๐

เด็กชายนัย - ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๑

เด็กชายเอกพล ภุมรินทร์
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๒

เด็กชายบุญเลิศ ฐิติรัตน์วรากุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๓

เด็กชายธนาชัย ยิมเหลา

้

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงโม - ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงสุจิตรา ทองอำ
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงนำฝน -
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ -
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงสุทธาสิริ กิงแก้ว

่

๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๙

เด็กชายนวพล พรมบึงลำ
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงนิล -
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงมะลิ -
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๒

เด็กชายนฤเบศ -
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงจินตหรา -
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองนาคหุ่น ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงอรทัย สนตาเถร
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กชายจิตติเดช จุฬา
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กชายธันวา วันฤกษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๘

เด็กชายธนกร แว่นรัมย์
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงพรกนก จรัสรัมย์
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๐

เด็กหญิงอุษา -
๑๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คุ้มทองดี ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๒

นางสาวชลดา -
๑๖/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๓

เด็กชายจุฑาวัฒน์ ราชไชยา
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๔

เด็กชายจิตรภณ สนตาเถร
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๕

เด็กชายวัชระ ปานอินทร์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงทอง
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๗

เด็กชายโฆษิต เกิดโภคา ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๘

เด็กชายวัชระนันท์ แซ่ตัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๙

เด็กชายกฤษนล พลเสน
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๐

เด็กชายโอม - ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๑

เด็กชายสมูเอล -
๒๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๒

เด็กชายปญญาพล - ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๓

เด็กชายโจ - ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๔

เด็กหญิงนฤมล ประจำไพร
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ด่วนประสิทธิ

์

๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ แปนเขียว
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ -
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงฟา พาสี
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๙

เด็กหญิงสุภาพร - ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๐

เด็กชายสิงห์คำรณ จันอินทร์ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ พันธ์ยาง
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ -
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๓

เด็กชายวุฒิชัย ใจดี
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๔

เด็กชายต้นตะวัน - ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๕

เด็กชายคำณรงค์ - ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๖

เด็กชายทัด -
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๗

เด็กชายวงสกร สุดทะใจ ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๘

เด็กหญิงหญิง ทองเปราะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๙

เด็กหญิงพรทิพย์ -
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ สีสมสอาด
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงสุชัญญา มาพัวะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๒

เด็กหญิงสุมล เชือดี

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๓

เด็กชายออโซปาย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๔

นางสาวเรโพ -
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงธารทิพย์ ช้างแรงการ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงฟอง -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๗

เด็กหญิงสตาดาว -
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๘

เด็กหญิงสุนิสา ถาวรพีรนนท์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงอรุณี -
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๐

เด็กชายเจมส์ -
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๑

เด็กหญิงเรณู -
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๒

เด็กชายเศิกหาญ -
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๓

เด็กหญิงกชพร ทองเปราะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงขณี ทองแพน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๕

เด็กชายธนดล ฝอยทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๖

เด็กชายภูชิต ห้วยหงษ์ทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๗

เด็กชายสงกรานต์ ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๘

เด็กชายมดแก้ว -

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๙

เด็กชายมินธาดา -
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๐

เด็กชายสุวรรณ สืบเกียรติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๑

นายเก่ง -
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๒

นายเค็ก -
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๓

เด็กหญิงแหม่ม -
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๔

เด็กชายกิตติคุณ อุ่มโอราญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๕

เด็กหญิงธนัญญา ขาวเอียม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๖

เด็กชายธีธัช ศรีรักษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๗

เด็กชายมนัสวี สถานทรัพย์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๘

เด็กชายธนาดล แก้วอยู่
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๙

เด็กชายธีรภัทร์ แสงเถือน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๐
เด็กหญิงประภาพรรณ

สุวรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กชายปวริศ ศรีสุราช
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๒

เด็กชายพัชรพล พวงทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กชายศราวุท ดาวตรง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงสุวรรณา ข่าต้น
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๕

เด็กชายเกรียงไกร สระทองแพ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๖

เด็กชายเตชินท์ สอนโยธา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เทศธรรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๘

เด็กหญิงขวัญหทัย แจ่มแจ้ง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงนิศาชล มีทรัพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กชายบงกช แสงเถือน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๑

เด็กชายบูรพา หลักศิลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ บูชา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงอรปรียา ลาดไพรแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงกรองแก้ว แก้วจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๕

เด็กชายณัฐ สิงห์คำราม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ยิมแย้ม

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๗

เด็กชายนรายุทธ พัฒนรักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๘

เด็กชายปรัชญา อินทร์พิมพ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๙

เด็กหญิงลูกศร ภาคภูมิ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๐

เด็กชายสมพร นาคจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๑

เด็กชายอนุวิท เหลืองแดง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๒

เด็กหญิงกัลยาณี แสงแพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คุ้มสดวก
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๔

เด็กชายศตวรรษ ทองอ่วมใหญ่
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๕

เด็กชายศิวา เวียงวิเศษ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๖

เด็กชายสิทธ์ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๗

เด็กชายค็อกเกิด ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงนฤมล ภูโคกยาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๙

เด็กหญิงนิษา คำสอน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๐

เด็กหญิงศิริประภา เหบขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงสุรัสสา พรายทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๒

เด็กชายชนสรณ์ คุ้มสดวก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๓

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีทับทิม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๔

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๕

เด็กหญิงกนิษฐา สุกแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๖

เด็กชายณัฐพล วันทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงธนวรรณ แก้วมีสี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงธนัญญา จ้ายภักดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงธมนวรรณ แก้วมีสี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๐

เด็กหญิงปนัดดา ใจตรง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุขนุ่น
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๒

เด็กหญิงปนแก้ว ปาลพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ พรหมเงิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๔

เด็กหญิงศศิประภา กันทะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงสุพรรณิกา สมใจเรา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงจอมขวัญ โคกแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๗

เด็กชายจิรทีปต์ วรประเสริฐ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๘

นายบาส ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๙

นายวิทยา ศิรประภาพันธุ์
๘/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๐

เด็กชายณัฐพล เกตุมณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๑

เด็กชายธวัชชัย ขันทะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงนฤมล เมฆจันทร์ฉาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ สุดชารี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๔

เด็กชายนิติภูมิ สมเพ็ชร
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงภาวิณี จีนเลียง

้

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงสุภาพร -
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๗

เด็กชายเจษฎา ราชครู
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๘

เด็กชายเตโช ศาระสาลิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๙

เด็กชายเปรียว พวงผกา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ วันจิว

๋

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๑

เด็กชายวิรัตน์ ขันทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๒

เด็กชายเศรษฐพงษ์ เมฆจันทร์ฉาย
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงดวงตา ศรีจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๔

เด็กชายคณิน สุทธิพงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ขาวบาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๖

เด็กหญิงฐิตาภา ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงนำฝน -
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๘

เด็กหญิงพรชนิตว์ เดชะ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๙

เด็กชายพุฒชง หวังพึงกลาง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ด้วงสุ่ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๑

เด็กหญิงมะปราง ผลงาม
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๒

นางสาวลัดดา -
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๓

เด็กชายอัษฎาวุธ ดอนไพรติง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๔

เด็กชายเตชิด ศรีสัมผัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๕

เด็กชายเอเลอซะ -
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทร์แสน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงชุติมา ไม่มีนามสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๘

เด็กชายธนพัฒน์ วันทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงธันย์ชนก ทองม้วน
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๐

เด็กชายธีรภัทร์ ธิบดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๑

เด็กชายนัทธพล จับทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๒

เด็กชายบุญส่ง สว่างประเสริฐ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๓

เด็กหญิงพิมศิริ สินคง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๔

เด็กหญิงรัชนีกร จันทร์ชีวา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุวรรณศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๖

เด็กชายลินเทด -
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงวนาลี เหมือนทัด
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๘

เด็กหญิงวิสุดา ปทุมสูตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๙

เด็กชายสุวัชร อินทร์แสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๐

เด็กชายอาว -
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๑

เด็กชายเลอพงษ์ -
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงทิพย์เกษร พูนภักดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๓

เด็กชายธนกร ดอนไพรติง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๔

เด็กชายธนกาญจน์ มากสุดใจ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๕

เด็กชายนพดล ภูธร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๖

เด็กหญิงปดฐมา ปรางจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๗

เด็กชายสรไกร กาศักดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๘

เด็กหญิงสุนันทา จิตรเสงียม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๙

เด็กหญิงอรอุมา หงษาวดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๐

เด็กหญิงอารียา ช้างครุฑ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๑

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

สุริยศักดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๒

เด็กชายแบงค์ -
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๓

เด็กชายธนกร ศรีรักษา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กชายธีรภัทร แสนตระกูล
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กชายมาวิน ไม่มีนามสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กชายรัตนพล จะดอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๗

เด็กชายศุภกร ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๘

เด็กชายกิตติพงศ์ อ่อนหลง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๙

เด็กชายณัฐกาญจน์ เชิดชู
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กชายธนภัทร คุ้มรักษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กชายบุญเสริม บัวเกษร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๒

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ตุ้ยผุย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงอฐิติยา ทองเปราะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ เซียงเห็น

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงเชอรี

่

ไม่มีชือสกุล

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงกาญจนา ชะสีรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๗

เด็กหญิงชนาพร ไม่มีนามสกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กชายณัฐพงษ์ นาคบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๙

เด็กชายทักษิณ แสงกลิน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงนฤมล ปนหยา
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กชายวิชัย ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กชายวิษณุ สัมมาขันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กหญิงสุภัทรา แสงเถือน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กชายอธิรัตน์ ปตตาระพา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดำหนูไทย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงกุลจิรา อ้นเกตุ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงวรัญญา ช่างสกุลทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงวิริยบุตร รัตนาบุญเลิศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กชายสมรักษ์ อชิรญากรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๐

เด็กหญิงสุภัชชา บุญคุ้ม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กชายไพบูลย์ หนองมงคล
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กชายสถาพร วงศ์ชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กชายอภิเดช พัฒอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กหญิงขนิษฐา ข่าต้น
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุปลู วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กชายชัยวัฒน์ สุขประเสริฐ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุปลู วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กหญิงสุภัสสร ทับทรวง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุปลู วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กหญิงอาริสา เตารัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุปลู วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กชายกิตฏิกร อิมนุ้ย

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กหญิงกุลยา โพธิทอง

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กชายชาตรี ศรีนวนจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงธนพร บริสุทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กชายธนพล สังข์ทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กชายธนพัฒน์ แสงที
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กชายธันวา ดอนพิกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กชายนพดล สระบัว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงพรลภัส ทับทิมทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กชายมรรษกร แก้วมีมาก
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กชายวิรัช -
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กชายศราวุฒิ วัฒนสินธ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กชายสรัล สมหวัง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงสิริวิมล เนตร์เดชา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงสุธิทร กลินขจร

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กชายอาทิตย์ มลิวัล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กหญิงอโรชา กระชูรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ กลินขจร

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กลินคำ

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงแพรพลอย กลินขจร

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงแพรวา สิงห์คะนองศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ยืดยาว
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กชายธีรชัย อาวะสาน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๒

เด็กชายธีรภัทร เกียรติวนาวุฒิ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงรัชนีกร สายมาอินทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงลลิตา ดอนพิกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๕

เด็กชายอภินันท์ สวนแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๖

เด็กชายไชโย พยุหสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๗

เด็กชายกรกฏ พาชิต
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๘

เด็กชายกริศนัย ยืนสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๙

เด็กชายจักรรินทร์ โพธิทอง

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ปรุง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กชายกรวิชญ์ วงษ์นุรา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงกิตติรัตน์ สลางสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงกุสุมา ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กชายจักรินทร์ สืบพลาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงชนาภรณ์ สังขพิศุทธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กชายชัยชนะ ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กชายชายเล็ก ไม่มีนามสกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๘

นายซาพุเหนาะ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงซูซู ไม่มานามสกุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงณัฐณิชา แสนยะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงถริดา ไชยวงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๒

เด็กชายทินกร บุตรเกตุ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงทิพย์วรรณ ภูโคกยาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๔

เด็กชายธนภูมิ จิรวัฒน์ธนากุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๕

เด็กชายธนู
แก้วเมืองกาญจน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๖

เด็กชายธนโชติ ทิมทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๗

เด็กชายธัชธรรม ประถม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงนันทิมา วิตมุต
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงนุ่น ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงบุญศรี ถนัดทวี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๑

เด็กหญิงปภาวี โพธิผาง

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๒

เด็กหญิงพร ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๓

เด็กหญิงพลอย ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงภัณทิลา ทองผางดงาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๕

เด็กชายภูวนารถ เกตุจันทึก
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๖

เด็กหญิงรุ่งฤดี ผาภูมิสุจิตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงวิจิตรา ทองมาก
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๘

เด็กชายวินัย ไม่มีนามสกุล
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๙

เด็กชายวีรภัทร พวงผิว
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๐

เด็กชายศิวกร ผาภูมิสิริ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๑

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๒

เด็กชายสิรธีร์ คำแพง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๓

เด็กชายสิรภพ ทองผาสมภพ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๔

เด็กชายสิรวิชณ์ ทองผาสมภพ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงสุทธนุช สังข์มา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงสุนีย์ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงอภิรดา ศรีนวล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ สารเถือน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงเขมิกา คล้ายเพชร
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กชายเคมอน ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กชายเดชโพธิทอง

์

ประสพทัพ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กชายเอกพล กองใจแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงแก้ว ศิรวัฒน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๔

เด็กชายแปะ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต
 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงญาดา ไม่มีนามสกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๖

เด็กชายทวี -
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๗

เด็กชายธนพัฒน์ เก่งวิกาล
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๘

เด็กชายนัด -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๙

เด็กหญิงบัวแก้ว -
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงมะลิ ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงวรวรรณ สินธนู
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงวันดี ส่องสว่าง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กชายสุทธิพงศ์ เสมอใจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ตานะเศรษฐ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงเกศินี ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงเมย์ ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงแก้วกาญ
ไม่ทราบนามสกุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กชายกฤษณะ -
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กชายกฤษณะ ทองราษฎร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กชายกิตติพงศ์ พรมรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงขนิษฐา อินทรักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กชายคิม -
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กชายจันทร์ -
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ มัจฉาสร้อย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กชายจิรภัทร นีระเด่น
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ มะจ๋า
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๘

เด็กชายจู -
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๙

เด็กชายจ้อจ้อ -
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงชลชนก ก้านเหลือง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กชายชัยยันต์ โยธามาตย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กชายฐนกร ไพสส์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กชายฐิติกร ดำโรงพงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๔

เด็กชายณัฐนนท์ บุญจีน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญพิทักษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ศิริวัฒน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๗

เด็กชายธนะชัย ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๘

เด็กชายธนากร แก้วลี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๙

เด็กชายธีรพงษ์ เพิมรัก

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๐

เด็กชายธีรภัทร เพิมรัก

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๑

เด็กชายธีรวัฒน์ ไม่มี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๒

เด็กชายนที ไม่มี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๓

เด็กหญิงนภาพร วงษ์วาส
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๔

เด็กชายนิพิฐพนธ์ กรโสภา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงนิสา บุญมี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงน้องยิม

้

ไม่มี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงน้องเมย์ ไม่มี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงนำฝน จันทร์ดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๙

เด็กชายปฏิภาณ ม่วงทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๐

เด็กชายปฏิภาน ทองผาสุทัศน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงปรางทิพย์ บุญพิทักษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๒

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ถินสำราญ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กชายพยัค เสถียรุจิกานนท์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงพศิกา คำภูเวียง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๕

เด็กชายพัสดี กาญจนกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๖

เด็กชายพีรพัฒน์ พากเพียร
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๗

เด็กชายพีระ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กชายพุฒิธิพงษ์ แก้วจันทร์เงิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีอินทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กชายภัทรสวันต์ อักคราพร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงภัทราวดี เทพกาวิระ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กชายภุชงค์ ภุมรินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กชายภูมิฐาน ทองผาภูมิชวลิต
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงมาริษา ไม่มี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๕

เด็กหญิงมาลี ไม่มี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๖

เด็กชายมิว

้

-
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงมีนา เฉยทิม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงราตรี ยมนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงวรรณิศา เอียมสะอาด

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๐

เด็กหญิงวริษฐา โสขุมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงสุชาดา ติจา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๒

เด็กชายสุธี -
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงสุรดา อุตสาหะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๔

นางสาวส้ม -
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กหญิงส้ม ไม่มี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กชายหิรัณย์ ไม่มี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงอธิตา หมืนจง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กชายอภิสร ทองราษฎร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กชายอุกฤษฏ์ โพธิพิพัฒน์

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กหญิงอุมากร เยวรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๑

เด็กชายเดชาวัต วงค์แสนศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงเสาร์ ไม่มี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๓

เด็กชายเอ ไม่มี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๔

เด็กชายเอกราช บุญโชค
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๕

เด็กชายไก่ -
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๖

เด็กชายไชยา ทองผาประดิษฐ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๗

เด็กชายชินดนัย -
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๘

เด็กชายวิทยา สุวรรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๙

เด็กชายกันต์ ไม่ทราบ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๐

เด็กชายกิตติพงศ งามขำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงจีรวรรณ ทองขาว
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กชายธนาธิป -
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงธันญศิริ เรืองเดช

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สุระคาย
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กหญิงมิอะ ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กชายวิศิษฐ์ ไม่มี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงสาวินี พากเพียร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กหญิงสุมิตรา หงสาวดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ใจยะใฝ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กหญิงเอบัว ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กชายแดวิทย์ -

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กชายสุทธิพร บุญหล้า
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงกุลจิรา จันทรังษี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงจันทรา -
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กชายชาย -
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กชายณัฐกานต์ อ่วมสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กชายธนากร สอนแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงนัท -
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงน้องเล็ก -
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๐

เด็กชายประเวทย์ เพ็งกลัด
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กชายปรติ ตุ้มทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๒

เด็กชายพันธกานต์ แซ่ท่อง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กชายภานุพงศ์ จิตรประณาลีกุล
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กชายภาวัฒน์ เรืองฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินดาด

วัดหินดาดผาสุการาม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงมนัญชยา ฉายาศรี
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๖

เด็กชายรพีภัทร กลีบเมฆ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงลดามณี ทองผาสุวรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กหญิงวรดา ปุยทอง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กชายสรศักดิ

์

-
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงหทัยชนก แหวนวงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๑

เด็กชายทัศน์พล ธนธรณ์ฐิติพงศ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กหญิงอัจฉราพร นาไทย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กชายโซ จิตรประณาลีกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๔

เด็กชายไพรัตน์ รุ่งเรือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๕

เด็กชายวุฒิ -
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ อาจเอือ

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กหญิงกานต์มณี เชฐใจ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงกิตติยา ส่องสว่าง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงกิบ

๊

ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงจันทกานต์ มูลสิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๑

เด็กชายจิตรกร ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๒

เด็กชายชุมพล ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๓

เด็กหญิงซูอี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๔

เด็กหญิงฐิติมา ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๕

เด็กชายณัฐพล ภูเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงณัฐริกา หนูดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๗

เด็กชายตาโซ ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงทิพย์นที โสภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๙

เด็กชายธงชัย ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๐

นายธนาธิป ทองดอนเหมือน
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กชายธาวิต ชืนตา

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กชายนพรัตน์ บุญรอด
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กชายนัทธ์ชนัน ดุมสูงเนิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๔

เด็กหญิงนิตยา ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๕

เด็กชายนิรภัฎ สมศักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงน้อย ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงปณฑิตา รัตโนภาพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงปยธิดา ออกกิจวัตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กชายผดุงเดช ใจภักดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๐

เด็กชายพัชระเมฐ ภูมิดิสวัฒนกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กหญิงพิวมล ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงภาวินี ศรีเลิศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๓

เด็กชายภูริทัต สุขสมบูรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงมลณภา ใยประดิษฐ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงมูเอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กหญิงยุ้ย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงวรีพร นิมแพร

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงวลิวรรณ หงษาวดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงวาสนา ขาวเงิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๐

เด็กชายวิริยะ รังษี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๑

เด็กชายวุฒิชัย จินดาสิงห์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๒

เด็กชายศรศักดิ

์

ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงศศิธร ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๔

เด็กหญิงศิรินทร์ พิมพขันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๕

เด็กชายสมรักษ์ ไม่มีนามสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงสมหญิง ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๗

นางสาวสาว ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงสาว ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา อับษร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๐

เด็กชายสุธชัย ทองผาตระสัก
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๑

เด็กชายสุพศิน สอนสอบ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๒

เด็กชายสุริยันต์ สิงห์แก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๓

เด็กหญิงสุวรรณี โพธิสุวรรณ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงส้มแปน ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กชายหนึง

่

ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กชายหัตถชัย ศรีอินทรสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงอักษิพร มันใจ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กชายอานันท์ เกษแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กหญิงอำพร ภูแดนแถว
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงเกวรินทร์ แตงยัง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๑

เด็กชายเงิน มหาราช
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กชายเจษฎา ทองผาภูมิโชติก
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กชายเจษฎา แสนสาย
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กชายเด่นชัย ทองผาตระสัก
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงเมย์ ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กชายเลิฟ ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงเอ ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กชายแสง ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กชายโซมูอู ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ไม่ทราบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๑

เด็กหญิงกรรทิชา พลเสน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๒

เด็กชายกฤษณะ ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๓

เด็กหญิงกัลยกร สุดยอด
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๔

นายกิตติพงศ์ บุญทัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงครองขวัญ ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๗

เด็กชายจิรายุทธ นาสวนสุจริต
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๘

เด็กชายชยธร เต็งมณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๙

นายชุติมันต์ ทุมคำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๐

เด็กชายณัฐพงศ์ แซ่ลิม

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๑

เด็กชายดนุสรณ์ ภูมิโมไนย
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงด้วง ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๓

นายตาล ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๔

นางสาวติน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๕

เด็กชายธนพล เกษแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๖

เด็กชายธนภูมิ พยอมศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๗

เด็กชายธนภูมิ แม้นเดช
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๘

เด็กหญิงนก ไม่มีนามสกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงนภาภรณ์ ไชยวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๐

เด็กชายนรากร กานนท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงนรินทร์ ภายศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กชายนันทิวัฒน์ จินดาสิงห์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กชายนิวัติ น้อยบันดิษฐ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงนิสา ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๕

นางสาวน่อพอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๖

เด็กชายปรีชาพล ประสาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงปยะดา ผูกพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงพนิตพร ห้วยลึก
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๙

เด็กชายพรเทพ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กชายพัชรพล ถินธารใสเย็น

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงพิมพกา อุตสาหะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กชายพีรภัทร พุทธิพงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๓

นางสาวราวิน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงวรรณพร ชืนตา

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงวริศรา รัตนนุภาพพจน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กชายวิทย์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กชายศักรินทร์ ธรรมธุระ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กชายศิวกร เนาะนะมะบัติ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กหญิงสุจินดา ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงหวานใจ [ไม่มีชือสกุล]

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

หนูเลิศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงอัญมณี พลบัตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กชายเก่งกล้า ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กชายเดชา ไม่มีนามสกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กหญิงเบญจมาศ ผาภูมิวิบูลย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๖

เด็กหญิงเว [ไม่มีชือสกุล]

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงแก้ว [ไม่มีชือสกุล]

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กชายโชคชัย ก่อกุลยศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๙

นายชนิตร์นัน แซ่ลิม

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิกลิน

์ ่

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กชายธนธรณ์ รัตนวงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กชายนัฐนันท์ แก้วอ้าย
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๓

นายพรรัก
มณีนิลแดนพฤกษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กชายพีรกานต์ จิระเดชประไพ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กชายวรพล สุริวงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กชายอดิศร ชัยสุวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๗

นายอนุสรณ์ พรพิทักษ์กุลวารี
๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กชายเดโชพล เดชอุ่ม
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๙

นางสาวโมโม [ไม่มีชือสกุล]

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงไข่หวาน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กหญิงกฤติยา บัวแพง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กชายชาคร ขันทะมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงณัฐกรรณ บุญกราน
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงตีรณา ศรีพรหมมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กชายธนายุต ชูปญญา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กชายพัฒนา สุขาภิรมย์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กชายภาสพงศ์ อรจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กชายภูวเดช พิมพขันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงวารัณรัตน์
ตระกูลต้นธนะชัย ๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงสิมิตา ใจสิงหล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงสุตาภัทร โกดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๒

ไม่ทราบชาลิสา นันท์ภักดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กชายณพวิชญ คำษร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ฟองจิว

๋

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กชายดุษฎี พันธ์คำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงธนภรณ์ เรืองเรือ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ เพชรพิทักโยธิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กหญิงธัญนุช เครือเมฆ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กชายธีรศาสนต์ คงเกิด
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กชายนิปุณ มะณีรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กชายปฏิพล สุภรศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กชายศักดาเดช เดชอุ่ม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ แหงไธสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

โศภิตเวศย์มนตรี
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงไอยวรินทร์ หงษาวดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๖

เด็กชายคัมภีรภาพ นนทะโคตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๗

เด็กชายชัยภัทร ปญญาทูล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีสอาด
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๙

เด็กชายธนพล สะเคียน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๐

เด็กชายธนวัตน์ ชัชวาลย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๑

เด็กชายปติพงษ์ เตชะเพิมผล

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๒

เด็กชายพงศกร สำเร็จกิจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๓

เด็กชายพงษภัทร พงษ์ธนัทปภา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กหญิงพิมมาดา วังปา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กชายรวินท์ เรืองบุญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงวิวรรณ วิชิตสงคราม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงสุวิชาดา รัตนโสภา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงอนัสสรา เหมือนท่าไม้
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สมบูรณ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กชายเพชรดนัย จันทร์แจ้ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กชายเอกชัย ชลิตาพุฒิเมธ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กชายกัณฑ์เอนก บุญไข่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กชายกำพล -
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงกุหลาบ -
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงจิรดา สังขธำรง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงจิรนันท์ แสงภู่วงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงชมพู่ -
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กชายชัยสวรรค์ ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงซูซู ไม่มีนามสกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงณัฐพร เข็มทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ไม่มีนามสกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงดาว -
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๓
เด็กหญิงทาเรีย มาเรีย โคลเดอ

โกลี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กชายธนกร เถือนอารีย์รักษ์

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กชายธนกฤต เถือนอารีย์รักษ์

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กชายธนพล -
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กชายธนารัตน์ -
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กชายธีรชัย -
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กหญิงธีรนาฎ บุญไข่
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ตระเวณทองผา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กชายธีรเทพ ปรีชากุล
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงนภสร -
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงนราพร ออมสิน
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงนิตา -
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงนีรพรรณ พัดดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงนำใส ขันการขาย
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กหญิงพนิดา -
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงพรชิตา ลังมหา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กชายพลวัตร เตียเนตร

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๐

เด็กหญิงพัดชา -
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงพันซ์

้

-
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงพาวิลัย จันทร์สว่าง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญ สุวรรณสิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กชายพีท -
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๓ / ๔๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ โภคาสี
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กชายมินทร์ -
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กชายรณกฤต เอียมโต

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กหญิงรัญชนา กองช่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กหญิงรัตนภรณ์ เพชรปานกัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กหญิงรัตนา -
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กหญิงวรรณ ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กชายวรายุทธ -
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงวิลาวรรณ ปญนารี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กหญิงวิไลพร แพงพันตอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงวี -
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงศศิกาน อุดมกัลยา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงสาวิตรี เทียมเมฆา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๘

เด็กชายสิทธินนท์ หมืนสกดดี

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๙

เด็กชายอกนิษฐ์ บุญทัน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๐

เด็กชายอชิตพล ใคร่ครวญ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๑

เด็กชายอรุณ ชัยยะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงอุดมลักษณ์ วังสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๓

เด็กชายอ่าว ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงเก๋ ยงคุณาวลัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๕

เด็กชายเบิร์ด -
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๖

เด็กชายเมทวิน -
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๗

เด็กชายแขก ไม่มีนามสกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๘

เด็กชายโชคดี -

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๙

เด็กชายไก่ -
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๐

เด็กหญิงน้องฝน -
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๑

เด็กชายปุรเชษณ์ ขจรกิจดุษฎี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๒

เด็กชายศิวกร สำริทธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๓

เด็กชายวีรพงศ์ มันคง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๔

นายฉลอง กลีบทอง
๑๗/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๕

นายปารมี ภูผาธนโชติ
๐๒/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๖

แม่ชีมะเอ่ย รตินันท์ทัชพร
๐๑/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๗

แม่ชีละอองดาว มาดี
๑๓/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๘

เด็กชายธงชัย - ๐๐/๐๐/๕๔๓ กศน.อำเภอทองผาภูมิ วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงซู -
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

กศน.อำเภอทองผาภูมิ วัดทองผาภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๔ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงทุย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอทองผาภูมิ วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๑

นายธนพล พวงคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอทองผาภูมิ วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๒

นางสาวปภาณิน หงษาวดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอทองผาภูมิ วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๓

นางสาวพุษดี โต้งฟา
๒๖/๐๕/๒๕๒๗

กศน.อำเภอทองผาภูมิ วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๔

นางสาวสอง -
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอทองผาภูมิ วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๕

เด็กหญิงสะตา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอทองผาภูมิ วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๖

นางสาวอโนทัย โสโส
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอทองผาภูมิ วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๗

นางสาวก้อย ดวงจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอทองผาภูมิ วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๘

นางสาวมาลี ทาปา
๐๑/๐๘/๒๕๓๖

กศน.อำเภอทองผาภูมิ วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๙

นางสาวลินดามุก -
๐๒/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอทองผาภูมิ วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๐

นายอนุชา ชัชพิมุขสกุล
๐๐/๐๐/๒๕๓๕

กศน.อำเภอทองผาภูมิ วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงกรรณิกา แซ่ลี
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๒

เด็กชายกฤษกร ธนรักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๓

เด็กชายกิตติภูมิ อินทรโพธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๔

เด็กชายกิตติภูมิ เชือฮ้อ

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

น้อยจ่าแสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

นาสวนประภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กชายจตุรวิชญ์ สูงใจวงษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กชายจิตรจุฑา วิจิตรจินดา
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กหญิงจิตรวดี ปูมาก
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงชนภรณ์ เจริญสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงชนิกา ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กหญิงชลธิชา งิวเกตุ

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงชลธิชา สุกโน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๔

เด็กชายชาโก้ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๕

เด็กชายฐิติพงศ์ แก้วสด
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กชายณัฐพงค์ ทองพูลศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมสังวาลย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กชายนพธนินท์ เยาวรักษ์ชินโชติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กชายนวมินทร์ นาคศรีโภชน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กหญิงนันดา ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงนุชรี ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กชายบูชา ปญญาทูล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๕ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กหญิงปยธิดา วินทัศสมบัติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๖

เด็กหญิงพนัชกร คงพรม
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๗

เด็กชายพัชรพล อ่อนดิษฐ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กหญิงพาขวัญ แซ่ซ้ง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ อินริน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กหญิงมอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กชายมานะ
ทองผาภูมิประคม ๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๒

เด็กหญิงมินธฏา วงษ์หนูนองรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ คำมูล
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๔

เด็กชายวิศิษฏ์ ปงมูล
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กชายวุฒิภัทร จูตีรัตน์

๋

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงสาน -
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงสิระตา แขตะคุ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงสิริพร พิมสา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๙

เด็กหญิงสุคนธา อินนะสถิต

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๐

เด็กหญิงสุชาดา ดิถีวิชัยกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงสุภัชชา ลังมหา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงสุรัฐวดี อารีย์กิจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๓

เด็กชายหนุ่ม ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๔

เด็กชายอลงกรณ์ เขียวขำใส
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงอัญชลี ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๖

เด็กชายอาทิตย์ ทองปราณีต
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๗

นายอาว ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๘

เด็กหญิงเตีย

้

ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๙

เด็กชายเทิดเกียรติ พินิต
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๐

เด็กหญิงแก้ว ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๑

เด็กชายไชยา ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงกัญญา ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๓

เด็กชายชัย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงช่อผกา มาตกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คล้ายอินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๖

เด็กชายบอย ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๗

เด็กชายพิเชษฐ์ ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๘

เด็กชายมงคล รอดคลำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๙

เด็กชายวิทวัส ศรีพนมวัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงศริสา สว่างใจธรรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๑

เด็กหญิงศศินา ฟกคง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๒

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๓

เด็กชายสหรัฐ สุกตือ

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๔

เด็กหญิงสุชาดา พรมโคตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๕

เด็กหญิงอริศรา หวังแนบกลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๖

เด็กหญิงอิมใจ

่

ทองผิว
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๗

นางสาวเกศินี ผดุงโภคิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๘

เด็กชายเนติรัฐ วรนิมมานนท์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๙

เด็กชายทัตพงค์ อุบลรัตน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๐

เด็กหญิงวันวิสา เสนีวาสน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๑

นางสาวหมี -
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๒

เด็กชายอภิชาติ สาลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๓

เด็กหญิงอร ฉันทพลกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๔

เด็กชายอาทิตย์ ไชยโกฎิ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๕

เด็กหญิงอิมพาวรรณ มีทา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๖

นายอ่อง ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๗

นายปุ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๘

นางสาววิภาณี นาสวนประภา
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๙

นางสาววิรนุช ทองผาภูมิเชวง
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๐

นางสาวศรีสุข นาสวนกนก
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๑

นางสาวสมฤดี นาสวนกนก
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๒

นางสาวสุพรรษา ถาบุญเรือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๓

นางสาวสุรณี ศรีสุวรรณมาลา
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๔

นางสาวหน่อยโพ่ทุน ทองผาภูมิสุจริต
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๕

นางสาวเบญจรัตน์ ผองมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๖

นางสาวแอ ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๗

นางสาวณัฐนรี จันทร์เจือจุน
๒๓/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๘

นายณัฐวุฒิ หาวัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๙

นายดาวฤกษ์ คะเณย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๐

นายชาตรี คำพฤกษ์

๒๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๑

นายวัลลพ พรหมอ่อน
๑๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๒

นายบุญเลิศ คล้ายโลก
๑๘/๓/๒๕๒๐

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๓

นายทรงพล น้อยดี
๒๗/๑/๒๕๒๙

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๔

นายรังสรรค์ มาลัย ๙/๔/๒๕๒๕ เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๕

นายสุรเดช เรืองเนตร

่

๑/๔/๒๕๒๓ เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๖

นายประภาส คำด้วง ๔/๖/๒๕๓๒ เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๗

นายวชิรพันธ์ ภุมรินทร์
๒๙/๑/๒๕๓๘

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๘

นายอโนชา ช้างสาร
๒๔/๘/๒๕๒๓

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๙

นายอนุชา หว่านพืช ๘/๙/๒๕๓๔ เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๐

นายประยุทธิ

์

สระสม ๖/๑/๒๕๑๕ เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๑

นายชัชวาลย์ บัวนาค
๒๙/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๒

นายจิระเดช สมแสง
๒๒/๗/๒๕๒๙

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๓

นายอานนท์ เก่งกล้า
๑๙/๖/๒๕๓๕

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๔

นายทวีสิน ทองสุก ๘/๖/๒๕๓๕ เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๕

นายสมเดช มีนาง
๒๘/๕/๒๕๓๗

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๖

นายสุเชษฐ์ ชะนะบุญ
๒๒/๑/๒๕๒๗

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๗

นายวีรวัฒน์ อรชร ๔/๕/๒๕๑๑ เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๘

นายธรรมนูญ สติมัน

่

๖/๑๒/๒๕๓๕
เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๙

นายกฤษณ์ พลจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๐

นายคณาชา เปรมศาลา
๑๙/๗/๒๕๓๐

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๑

นายกำพล พุ่มพะยอม
๑๗/๓/๒๕๓๒

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๒

นางสาวสมัชชา หมอยาดี ๕/๑/๒๕๓๑ เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๓

นางสาวสายปาน งามสง่า ๖/๙/๒๕๓๓ เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๔

นางสาวรสสุคน เสมาทอง
๓๐/๘/๒๕๓๘

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๕

นางสาวกาญจนา โตทอง

๑๒/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๖

นางสาวสุนันทา สังเกตการณ์
๑๑/๒/๒๕๒๖

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๗

นางสาวสาธิยา ขาวพร่าย ๙/๕/๒๕๑๙ เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๘

นางสาวสุกัญญา ชาวหนองบัว
๓/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๙

นางสาวสายสมร เสียงใส ๔/๒/๒๕๓๖ เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๐

นางสาวนุชนารถ สารวงษ์
๑๑/๓/๒๕๓๕

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๑

นางสาวศิริมาส โชคเจริญพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๒

นางสาวพิชญา จตุพัฒโกมล
๑๔/๖/๒๕๒๒

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๓

นางสาวปาริชาติ ทองจ้อน

๑๑/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๔

นางสาวณภัสญาณ์ ชาวสวน ๗/๔/๒๕๑๒ เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๕

นางสาวชลลมาศ พุ่มบางปา
๒๑/๔/๒๕๓๗

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๖

นางสาวลำดวน กำบัง
๒๔/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๗

นางสาวอรพรรณ โยธาธร
๒๘/๔/๒๕๒๘

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๘

นางสาวเพ็ญพักตร์ พุฒศรี
๑๑/๗/๒๕๒๕

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๙

นางสาวสุนันทา ดวงสำราญ
๒๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๐

นางสาวอ้อมขวัญ จุญพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๑

นางสาวจตุพร ธรรมเนียมดี
๑๗/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๒

นางสาวดวงพร เจริญสุข
๑๔/๙/๒๕๓๕

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๓

นางสาวนารินพร แก้วเกตุพงษ์
๒๑/๙/๒๕๓๑

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๔

นางสาวอรอิริญา เรืองเทศ
๑๕/๓/๒๕๒๒

เรือนจำทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงกชพร บุญเทียม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กชายกรณ์ธนภัทร ปงยศ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กชายกฤตนัย พิลึก

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กชายกฤษณพงษ์ กังฮวด
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กชายคณาธิป โนนด้วง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงจรรยพร คำตัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงจินตรา ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงจิราพร วงศ์ไพศาล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงจิราวรรณ บุญมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กหญิงจิบ

๊

วงศ์ตา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กชายซอซอ ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงซันดา(เล็ก) ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงฐิติพร คำทุม
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กชายตะวัน ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กชายทัด ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กชายธนกร จันทร์สุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงนภาเกสร สุทธิวงศ์ษา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงบุษกร โชติชืน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงบุ๋ม พลฤทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงภาวินี ศรีจันทร์ดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กชายมดแดง ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงมน -
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กชายรัฐพล สาสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กชายฤทธิเดช คลังเพชร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กชายวัชรินทร์ สวัสดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงศิริมล -
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงสมพร ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กชายสรภัทร จันทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงหว่า -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กชายอดิศร เทิดอุตตะมะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๗

เด็กชายอรรถพร นวลใหม่
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กชายอาทิตย์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กชายอาม บุญพิมพ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กชายเอ ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กชายแจ๊ค ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กหญิงแนน ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กชายโอม ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงไข่ ไม่มีนามสกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๕

เด็กชายคณาธิป เทพทองคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงนงค์นุช ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๗

นางสาวอิตฉยา ทองขลิบ
๑๓/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กชายขินตูอ่าว

่

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กชายชนานนท์ สืบศักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กชายชัพวิชญ์ ชวนชม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กชายณัฐดนัย จันทร์ภูมิ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กชายณัฐนนท์ อำปลอด
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๓

เด็กหญิงณัฐริกา จันทะเหลา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๔

เด็กหญิงดอกไม้ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กชายทวีวัฒน์ ศรสุนันท์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กชายทินกร พูลอ่อน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงทิพากร จันทะวัง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงนภัสสร สวดมนต์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงนันทิพร บุญมี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๐

เด็กชายนิธิวัชร์ ทวีโชติสิริวัตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงปนมุก บุญรอด
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๒

เด็กชายพงศกร สายชมพู
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๓

เด็กหญิงพรลภัส สารทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กชายพฤเดช ไชยคงทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๕

เด็กหญิงพิชชาพร คมน์ศรีวิวัฒน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๖

เด็กชายภัทรพล ไชยวุฒิ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี ปกกะสีนัง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงวันดี ปานเหลือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๙

นายศรายุธ บุญละ
๓๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๐ / ๔๓๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๐

เด็กหญิงสุธิมา ดวงแต้ม
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๑

เด็กชายหนึง

่

ไม่มีนามสกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๒

เด็กหญิงหวัน ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงอทิติยา ใจหล้า
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ คำเชียง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๕

เด็กหญิงอรทัย คัณเสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๖

เด็กหญิงเกวลิน ล้อมวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๗

เด็กหญิงแพรไหม คงด้วง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ อิมศรี

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๙

เด็กชายกิตติพงษ์ -
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญธรรมติระวุฒิ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงจริญญา ไม่มีนามสกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ หมืนสกดดี

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๓

เด็กชายนราวิชญ์ วิวัฎฎ์กุลธร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๔

เด็กชายนันทวุธ มิงขวัญ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๕

เด็กชายพลากร ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงรัตนา น้อยรินทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๗

เด็กชายสิรายุ บุญโพธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ สุมณฑา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๙

เด็กหญิงอรอุมา สร้างนอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๑

เด็กชายกมลเทพ แพงศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๒

เด็กชายวรวิช เลิศบวรหิรัญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

แซ่ฮ้อ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๔

เด็กหญิงกนกพร -
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๕

เด็กหญิงจิรดา แปนอินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงจิราวดี แก้วใจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๗

เด็กชายณัฐวัตร บุญคง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๘

เด็กชายต้อม ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๙

เด็กชายธีรวัฒน์ แสงธรรมกิจกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๐

เด็กชายธเนศ แซ่ซ่ง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๑

เด็กชายนิติภูมิ คีรีเมฆ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๒

เด็กหญิงรุ่งนภา -
๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ธีทัตบวรกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๔

เด็กหญิงสุชัญญา กาญจนพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๕

เด็กหญิงสุธิมา อ้นกลิง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงเกวลิน วจนะสิริวรรณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงแรม -
๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ นุ่มโต
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๙

เด็กชายชวิศ -
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๐

เด็กชายชัยวุฒิ ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๑

เด็กชายอนันต์ -
๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๒

เด็กชายอนุชา คัณเสน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๓

นายอ่อง -
๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คีรีปติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๕

นายติน

่

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๖

เด็กชายทร -
๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๗

เด็กชายธนพงษ์ เขยชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๘

นายนภาพล -
๒๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๙

นางสาวพอแกลน -
๑๐/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๐

เด็กหญิงจิรัสยา ธรรมเสถียรสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๑

เด็กชายชานนท์ -
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๒

เด็กชายณัฐวัตร -
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๓

เด็กหญิงดาว -
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงธนัชชา บุญมาก
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงนำสร้อย -
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๖

เด็กหญิงปยะพร สุจริตภักดี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงพิกุล -
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๘

เด็กชายภารดร -
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๙

เด็กชายรุ่งเรือง -
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ -
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๑

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ เส็งเอียม

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๒

เด็กชายสมชาย -
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๓

เด็กชายสมชาย -
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๔

เด็กหญิงอิอิซุ -
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๕

เด็กหญิงอุ่น ไม่มี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๖

เด็กชายโยธิน ผาบวิชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๗

เด็กหญิงโสน -
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๘

เด็กชายช้างโก้ -
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๙

เด็กชายพิพัฒน์ เขียวแสน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๐

เด็กชายรามิล กันหา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๑

เด็กชายอ่าว -
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๒

นางสุภัทรา โต๊ะงาม
๑๘/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงกัญญาภัทร แก้วเหมือน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงฉันชนก ไม่มีนามสกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๕

เด็กชายธันวา กาญจนรัช

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๖

เด็กหญิงนุชรดี เมืองใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๗

เด็กหญิงพิมพิกา มุมทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงฟา -
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๙

เด็กหญิงรุจิรา ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๐

เด็กชายวัน บุญชู

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๑

เด็กหญิงสาวน้อย ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๒

เด็กชายสุขสันต์ -
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๓

เด็กหญิงชไมพร บุญรอด
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๔

เด็กชายวิชัย ไม่มีนามสกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๕

เด็กชายเทพ ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๖

เด็กหญิงอทิตยา พบกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๗

เด็กชายชายแดน -
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๘

เด็กชายชูพงค์ -
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๙

เด็กหญิงดอกรัก -
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กชายดิน หงษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กชายทอม -
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กชายทู -
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กชายธวัชชัย บรรณทิพย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กหญิงนาตาลี -
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๕

เด็กหญิงปทมาพร -
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๖

เด็กชายสมชาย -
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงหน่อดารา -
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองผานิธิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงเฟร์น -
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กชายชายลวก -
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงณัฏฐิณี ขุ่นเสร่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กหญิงมกิวา -
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กชายราเมศ ธงศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๔

นายศักดิพล

์

ไทรสังขโกมล
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๕

นายอดิศักดิ

์

-
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กชายทิด ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กหญิงปรารถนา ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กชายชานนท์ -
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กชายปยะภูมิ นิลวัตถา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กชายพงษ์ ไม่มีนามสกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กชายวรพัฒน์ นันฝน
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงเรลาวดี ชนะชัยบูรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กหญิงเตือนใจ -
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงกรรณิกา ชัยศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กชายปฏิภาณ สีนวล
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กชายวันชัย ไม่มีนามสกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กชายอนุรักษ์ -
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงอุ๊ -
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงกัลยกร ศรีสุข
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จำเริญดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กชายธนาวิวัฒน์ รสจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงปติมากรณ์ กล้าใจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงปณฑิตา อ่องจุ้ย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงผ่องรำไพ ชูรัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กชายสมชาย -
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กชายเทพยุทธ อยู่เปา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กชายเพชร แซ่หยาง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงเพียงขวัญ เจือจันทึก
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงแพรวา -
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กชายพัชรพงค์ ฮวดสี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ คุณงาม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงสุจิณณา แก้วจำปา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงอลีนา แซ่ม้า
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงอุมาภรณ์ สว่างวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กชายเมธัส ประสาวะนัง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กชายกฤติกร หาดไธสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงกะแซ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กชายจิรพัฒน์ มุภาษา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กชายธนกร กิจโชคประเสริฐ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กชายธนกร โสดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กชายธิเบตศ์ คงอิม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงปาลิน แซ่ซ้ง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กชายสิทธินนท์ สกุลวรภัทร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงสุภาพรรณ์ ทองผาภูมิกิรติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กชายอิตธิชัย วรรณคง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กชายเมืองแมน ท่าพิมาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงกัลยากร พลาไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงนันทิชา แซ่ม้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กชายสมศักดิ

์

แซ่ซ้ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กชายอาทิตย์ แซ่ย่าง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงแง -
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กหญิงกชกร ถาวงศ์กลาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กหญิงฏิตราพร -
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กหญิงเสาวลี พรหมณี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๕

นางสาวจันทรา แซ่ย่าง
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงชลธิชา แหงไธสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๗

นางสาวชลินดา เลาหาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กชายประวัติ แซ่ท้าว
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กชายวงศธร ทองไทย
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๐

นางสาววรรวิภา ทองอ่อน

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กชายกรวีร์ ชมจูมจัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงกันยา ไม่มีชือสกุล

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กหญิงจินลดา ชมจูมจัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงชนิตา ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงชมพู่ ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กชายชัย ไม่มีชือสกุล

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงณัฐพร หมีแรต
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงดาว ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๙

เด็กชายต้น ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กชายธนกร ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงนันทิยา ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กชายนัย ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงนาตาลี ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงนิรัชพร เกษตรเกือกูล

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงนำฝน ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงปนัสยา โพธิทอง

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๗

เด็กชายพัชรพล ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงพิชาภรณ์ ดำรงค์รักษ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กชายมณชาญ -
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กชายมีน ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กชายยานัย ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กชายวรากร ภาคจรุง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงวิน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๔

เด็กชายสมชาติ ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๕

เด็กชายสมศักดิ

์

ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๖

เด็กชายสาริทธิ

์

หงษาวดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๗

เด็กชายเต่า -
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงเนตรดาว ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กหญิงไล ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กหญิงปก -
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กชายสอน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๒

นางสาวหมวย -
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๓

นางกัลยรัตน์ ศิริทอง
๐๕/๐๖/๒๕๒๖

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๔

นางสาวขนิษฐา ขำดวง

๑๓/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๕

นายกฤษดา สระทองทา
๓๑/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๖
นางสาวกัญญ์ธณภัสร์

ออมสิน

๑๒/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๗

นางสาวฉอ้อน สรวยลำ
๐๘/๐๘/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๘

นางสาวช่อผกา อุส่ารัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๓๘

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๙

นายธาดา ปูน้อย
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๐

นางสาวนิภาพร แซ่ห่าน
๑๙/๐๔/๒๕๓๘

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๑

นางสาวนำทิพย์ บุรีรักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๒

นางนำเงิน ตุ้มทอง
๐๕/๑๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๓

นางสาวปรารถนา พงศ์หิรัญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๔

นางสาวปฐทิชา ศรีลาศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๒๐

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๕

นางสาวพรทิพย์ บุญมา
๑๖/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงภาณุมาศ สืบกลัด
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงภูมรินทร์ ยิมพันธ์วงศ์

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๘

นางสาวยุพัน ทนเถือน

่

๑๐/๑๐/๒๕๑๖

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๙

นางสาวยุพา ชำนาญปา
๐๒/๑๐/๒๕๓๑

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๐

นายฤทธิไกร เขียวหวาน
๑๖/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงวนาลี ศรีพนมวรรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๒

นางสาววิรัณยา แสงมิง

่

๑๑/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๓

นายศักดิดา

์

ทองอ่อน
๒๔/๐๖/๒๕๓๔

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๔

นายสมชาย นาคแท้
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๕

นางสาวสินิทธา สระทองกลัด
๑๒/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๖

นางสาวสิรินภา เชือพิมพ์

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๗

นางสาวสุกัณญา ศรีอ่อน
๐๘/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๘

นายสุทธิวงค์ คุณานนท์
๐๒/๐๗/๒๕๒๓

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๙

นางสาวสุรีย์พร แก้วบัวดี

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๐

นายอาคม บัวจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๑

นางสาวเพ็ญศิริ นกดำ
๐๔/๐๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๒

นางสาวเสาวรัตน์ บริวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๓

นางสาวแหม่ม บำรุงเขต
๑๓/๐๙/๒๕๑๖

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๔

นายโจโฉ มีมานะ
๑๒/๐๓/๒๕๓๘

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๕

นางสาวกมลมาศ ภะคะพิกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๖

นายชินวัตร สุนทรสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๗

นายธรรมรัตน์ พุทธพงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๘

นายธวัชชัย แก้วกอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๙

นางสาวธัญญารักษ์ ธงศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๐

นายธาราดล สาสุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๑

นางสาวนฎาวดี ถนอมพันธุ์รักษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๒

นางบุญตา ปละทองคำ
๐๑/๐๖/๒๕๒๑

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๓

นางสาวบุสยมาศ แสนยาเจริญกุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๔

นางสาวปทุมวรรณ สมานชม
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๕

นายปริญญา กวินบริสุทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๖

นายพีรพล เงินขาว
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๗

นางสาวมุกดา ลัดดาวัลย์
๒๘/๐๙/๒๕๓๕

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๘

นางสาวรักษา จันคัมรี
๒๓/๐๖/๒๕๓๐

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๙

นางสาวรุ่งทิพย์ ยิมพันธ์วงศ์

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๐

นางสาวลัดดาวัลย์ เชือดี

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๑

นางสาวศิริพร อุ่นวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๒

นางสมถวิล กลินเกษร

่

๒๔/๐๓/๒๕๑๖

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๓

พระสมศักดิ

์

ไชยแสง
๐๘/๐๗/๒๕๓๖

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๔

นายเจษฎา สุทธิรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๕

นายเฉลิมพล บุตรพุ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๖

นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีบุญเพ็ง
๒๔/๐๙/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๗

นายเทพพงศ์ กัณสังข์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๘

นายเอกสิทธิ

์

บางแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๙

เด็กหญิงกรนัน จันจุ้ย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงดรัลรัตน์ อินทร์มี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๑

เด็กชายนัทธพงศ์ สวัสดิภูมิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๒

เด็กหญิงปวิชญา แช่มชืน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๓

เด็กหญิงรัชนก พนาสันต์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงศรัณยา ภักดีสวาท
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๕

เด็กหญิงเบญจมาศ ใครเครือ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงจิราพร นำใจดี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงจิรารัตน์ มะโนรมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๘

เด็กชายอธิวัฒน์ เสาประโคน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๙

เด็กชายจักริน -
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กชายปณณธร ยินดีอ้น
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กหญิงรัตนา คำภักดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กชายศุภณัฐ สนันก้อง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กชายนวพล แสงเฟอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ เต็มเปยม
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๕

เด็กชายตรีเพชร ขำพระบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงปาลิตา คุ้มยวง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชุนเกษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กชายชัยณรงค์ พูลท่าหว้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงอริสรา สามล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กชายกำธร ศรีคูณลา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๑

เด็กชายจิตรเทพ วิเศษสิงห์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงนันท์นภัส พุฒแย้ม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ แซ่เฮง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงอนุธิดา ใจบุญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงกันต์ฤทัย จันทร์แย้ม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กชายฉัตรชัย งามผ่อง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๗
เด็กหญิงชนากาญจน์ พุ่มพฤกษา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี บุญชู

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๙

เด็กชายภูริ บุญมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๐

เด็กชายอนุพนธ์ เพชรสว่าง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กชายกิตติธัช คำเรือน
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กหญิงปาริชาติ รุ่งสว่าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๓

เด็กชายระพีพัฒน์ เหรียญสู้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๔

เด็กชายสรพัศ พุทธรักษา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๕

เด็กชายปภาวิชญ์ จันทร์สะอาด
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กชายกิตติคุณ จรเอ้กา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงกุ้ง ไม่ปรากฎ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงฐิติญา อุ่นศรี
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กหญิงนฤพร พันเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๐

เด็กชายนิทเทส ม่วงพลาย
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงบุญญิสา สุดใจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๒

เด็กชายประกฤษฏิ

์

เหมือนอ้อย
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๓

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ รู้พินิจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๔

เด็กชายมู -
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๕

เด็กชายวชิระ พันธ์พุฒ
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๖

เด็กชายวรัญู ไชยกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๗

เด็กชายสยาม เชตะวัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๘

เด็กชายเมธวิน มัจฉา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รู้ระวัง
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๐

เด็กชายอนุวัฒน์ หวลคิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๑
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ สิงห์สถิตย์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ปานเปย
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๓

เด็กหญิงชลดา ฉิมวัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๔

เด็กชายธนโชค ทับทิมใส
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงพรนภัส เหมือนทัด

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๖

เด็กหญิงรจนา พรหมเกตุจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงศิรัญญา กลินถือศิล

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๘

เด็กหญิงสุพรรษา ธัญญะเจริญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๙

เด็กชายไกรวิชญ์ เสน่ห์หา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงธนภรณ์ ชำนาญปา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๑

เด็กชายปติภัทร ดอกนาค
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๒

เด็กชายนัทธพงศ์ ทองแท่งใหญ่
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงมณฑิตา สถานสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงชญานิศ จดจำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงชญานี จดจำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงขวัญสุดา อ่อนหวาน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กชายดนุสรณ์ บูญศิริกร
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กหญิงจิราภา จ่อยร้อย
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บ่อทรัพย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กชายชุติวัต ลำเลิศ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กหญิงณิชาภา สามเมือง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กชายทัดพงศ์ สุวรรณฉิม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ วิมลทิพย์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๔

เด็กหญิงธาราทิพย์ จินดารัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กชายธิติวุฒิ บุญชู
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กชายธีรวัฒน์ พิรักษา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงนิศามณี แร่มี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กชายนเรศ พุทธเสน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กชายปกรณ์ ภูมิลา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กชายปองพล แนบเนียม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ มูลรูปเหมาะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กชายภูชิต ใจตรง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๓

เด็กหญิงลลิตา แนบเนียม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๔

เด็กชายวรพรต เปยแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๕

เด็กชายวิโรจน์ พุทธเสน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๖

เด็กชายเจมส์บอนด์ -
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๗

เด็กหญิงชนกนันท์ สัตยากูลย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๘

เด็กหญิงปภาวรินทร์ สระทองอ้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจกล้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กชายเตชิต แซ่โง้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงกัลนิกา แก้วสาสุก
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ พลเสน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ บุตรเสรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กชายนฤนารถ บุญรอด
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๕

เด็กชายพรชัย ก้องความดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๖

เด็กชายอดิสร จันทร์อักษร
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ชาวตะก้อง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงกัลยกร กองน้อย
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กชายชนะกรณ์ พิริยะเมธี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงชนิการต์ เหมือนทัด
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงชลธิชา เชือรุ่ง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงณัชพัฒน์ ณ.บางช้าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กชายณัฐพนธ์ ทองชัยบุญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ขาวพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงนภัสกร ข่องนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา คุดวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงปณฑิตา บุญชู
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงพิมพ์สุดา นามเกาะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กชายพีระพงศ์ ผิวเกลียง

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงภคพร
หวองเจริญพานิช

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กชายภควัตร ภูฆัง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กหญิงภัทรวดี คันซอย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงภูริชญา แท่นศิลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๔

เด็กชายภูวดล ด้วงปาน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สระหงษ์ทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กชายรัชต อาจคงหาญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงวัชรินทร์ เอียมแสง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กชายศุภสิน การะเกตุ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กชายสมรัก พบแพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กหญิงสิริรักษ์ เอกปชชา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงสุดาพร เกิดบ้านเปา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงสุภัสสรา จันหอม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงสุภัสสรา ละว้า
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงสุมิตรา วงค์เมือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กชายสุเทพ แสงจำปา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงสโรชา ปาลกวงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงอภิญญา เซียงฝุง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมหวัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงอริศรา คลังระหัด
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กชายเกียรติภูมิ หล่อจิต
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กหญิงเปมิกา สีนวน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กชายเพชรพลอย ออกหาญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงเพทาย น้อยพันธุ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กหญิงกมลชนก เอียมเจริญ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กชายกายกาญจน์ แพรไพศาล
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เลิศสุริยกาญจน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงจิรนันท์ เหมือนเทียน
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ฟองลม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงจิลาวัณย์ เชือทอง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กชายจิโรจ อุ่นกิตติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กชายจุลจักร สำลีอ่อน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงชลดา ใคร่ครวญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงฐิติพร เวียงคำรุ้ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ไทยเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงธนกร สุทธิรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงธนารัตน์ เหมือนจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงธัญญาเรศ บุญเชิด
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กชายธีรภัทร สุทธิรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กชายธีรภากร มีศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กชายนำชัย เนียมหอม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงนิตยา คล้ายเจ๊ก
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สืบเรือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กหญิงบุษกร เหมือนอินทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กชายปฎิพัทธ์ เอียมสอาด

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงปณิตา เช็งสวย
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๖

นายปรีชา ปานแดง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงพรรษนันพ์ กาญจนศรีกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กชายพฤจิชัย บัวทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กชายภูสิทธิ

์

จันทร์สะอาด
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงมณฑิรา วงศ์อามาตย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงมณิภา สืบดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กชายรัชชานนท์ สุขพร้อม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กหญิงรัตดารัตน์ สีสิว

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงลลิตา ท้วมพงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงวริศรา การะเกตุ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กชายวัชรพงษ์ สุพงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๗

เด็กชายวิศรุต ฟกเจริญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงศศิพร มันภักดี

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กชายศักดิธัช จันทร์เสาร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กชายศักดิดา

์

ใจจง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กชายศิรชัช แสงจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กชายสรศาสตร์ ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กชายสราวุฒิ สืบบุก
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กชายสิริพงศ์ สู้เหิม
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กชายสุธี บุตรพุ่ม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงสุนิสา ศักดิอรุณชัย

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กชายสุรชาติ บุรีรักษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กชายหลักเพชร สกุลร่มเย็น
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงอริศรา ราชวงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กชายอลงกรณ์ ปลืมโต๊ะสะอาด

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๑

เด็กชายเจษฏาภรณ์
กาญจนเลิศศิริกุล ๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงเมษิตา เหมือนทัด
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่เซียว
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงกนิษฐา มาลัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงกมล เชือหงษ์แก้ว

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีบุญเพ็ง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงกาญจนา ลำดวน
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงกาญจนา เชือวงษ์

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กชายกิตติพงษ์ แย้มอาษา
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงชนิตา สระสีโสม
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงชลธิชา คล้ายสินธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงชลธิชา ศิริตัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงณฐพร เซียมหวอง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๕

นางสาวณัฐกานต์ อังคพนมไพร
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงณัฐชา เกษหอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๗

เด็กชายณัฐภัทร ตัวมูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงณิชยา อาจอาสา
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงธนภรณ์ จักร์เพชร
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๐

เด็กชายธนากร บำรุงพฤกษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงธันยพร ชุ่มเพ็งพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงธันยพร พงศ์พัฒนาพร

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๓

เด็กชายธีรพงษ์ ปานคลาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงนภัส พรมมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงนันทวรรณ เครือเช้า
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ฤทธิปล้อง

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กหญิงนุชจนีย์ เผือกพันมุก
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กหญิงนุชจรี พุทธรักษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กหญิงบุษรา เพียรกสิวิทย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๐

เด็กหญิงปณัฐดา เหมือนเขียว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กหญิงปริชาติ เล็กพงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงปณฑิกา เสือพายัพ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๓

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

นาคแท้

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

พูนทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงพิราอร เพ็ชรทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงภัสสร เชือรุ่ง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กชายภาณุ สืบดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กหญิงรัตนาพร บุญมาก
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงรุ่งนภา สวัสดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงวรรณภา บุญกล้า
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กชายวรวุฒิ สืบใหม่
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กหญิงวศินี พลไทย
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๓

นายวัชรพนธ์ วัชระ
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กชายวิทวัส เสียงเจนดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงศศิวิมล เตชะมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กหญิงศิริขวัญ ธรรมขันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชุนย่อน
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงศุภิสรา การะเกุต
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กหญิงสกาวเดือน แววศรีทิม
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กชายสมพล จงเจริญถาวรกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ ผันสืบ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงสุพัตรา เมืองมัน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กหญิงอัญธิกา ทองบ้านโข้ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กหญิงอาทิตยา เชือรุ่ง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๕

เด็กชายอิศเรศ ขาวเกลียด
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงเกศนี แพรเขียว
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ มหาโชติ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๘

นางสาวเกษิณี สมบูรณ์สิริวัฒน์
๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๙

เด็กชายเจษฏา วิเศษสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ ปลืมโต๊ะสะอาด

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๑

นางสาวกัญญาภัค รุ่งรัตน์ธวัชชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๒

นางสาวกันติยา โฉมฉิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๓

นางสาวจันทนิภา เชือทอง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๔

นางสาวจิรภัทร จารุวัฒน์มนตรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๕

เด็กชายชลชาติ เชืองาม

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๖

นายฐิตินันท์ เซ็งเส็ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๗

นางสาวณัฐนิชา สมบูรณ์ไพศาล
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๘

นางสาวณัฐมน สุดจิตรจูล
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงทิพยดา จำปาทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๐

นายธวัชชัย สืบกลัด
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๑

เด็กหญิงนิจจารีย์ พยัคฆวงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๒

นางสาวนำหวาน ไม่มีนามสกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๓

นางสาวปริฉัตร เสียงกลม

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๔

นางสาวปณณพร ตระกูลโอสถ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๕

นางสาวปยฉัตร โต๊ะน้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๖

นางสาวปยนุช ขันทองดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๗

นางสาวพรวิภา เครือเช้า
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เถียรประภากุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๙

นายภัทรชัย เซียงคิว

่ ้

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กหญิงวรรณนิภา งามดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๑

เด็กหญิงวริศรา หนองกุ่ม
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๒

นายวุฒิชัย บุดดาเลิศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๓

นางสาวศิริพร เอกปชชา
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๔

เด็กชายศุภกร อยู่อิม

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๕

นางสาวสัจจพร ดอนเจดีย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กชายสุทัศน์ คล้ายสินธุ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๗

นางสาวอริศรา ผิวหอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๘

นางสาวอัญชลี เหมือนศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุขพร้อม
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๐

นางสาวเเพรวพรรณ โพธิเเสวง

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๑

นางสาวโชติรส จำนงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๒

เด็กชายโสภณ วงษ์สนิท
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๓

นายกฤตนัย บรรจง
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๔

นางสาวกิตติยา สุดใจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๕

นางสาวกุลวดี ชอบชืน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๖

นางสาวชฎาพร โปยดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๗

นายชวิศ เนตรสว่าง
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๘

นายณฐกร สมนึก
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๙

นายณัฐพงษ์ ชาวนาฝาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๐

นายณัฐวุฒิ ใจแสน
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๑

นางสาวดารินทร์ ทาถี

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๒

นางสาวทิพย์สุดา เหมือนตก
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๓

นายธนายุทธิ

์

เทียวธรรม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๔

นายธวัชชัย วงศ์ปลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๕

นายนนทวัฒน์ ฟกเจริญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๖

นายนัทชัย สุวัฒนมงคลชัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๗

นายปริญญา นาคแท้
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๘

นางสาวปาริชาต ทองบาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๙

นางสาวพรรษมน ศรีโปฏก
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๐

นางสาวพิมาดา ปองกัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๑

นางสาวพิมานมาศ ศักสันติกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๒

นางสาวมินตรา ชนะผล
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๓

นายวิศรุต จงพึงกลาง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๔

นางสาววิไลวรรณ มหาพานต์
๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๕

นางสาวศิริอาภา สมบัติบูรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๖

นางสาวอมรรัตน์ กันนุฬา
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๗

นางสาวอรดา เศรษฐาวงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๘

นายเกียรติศักดิ

์

บุญเฮียะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๙

นางสาวเจนจิรา ชำนาญดู
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๐

นางสาวเจนจิรา เมฆแดง
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๑

นางสาวเบญจมาศ นิมอนงค์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๒

นายคณิตสรณ์ ขำสอน
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๓

นางสาวชลดา เหมือนไข่
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๔

นายณัฐพงษ์ ชังเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๕

นายทวีภัทร พึงบุญเย็น

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๖

นายธนัท อินทรกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๗

นางสาวธีรารัตน์ เกียรติกวินวงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๘

นายปญญา จันสุภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๙

นายพงศ์ศิริ ละว้า
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๐

นางสาวพัชราภรณ์ วงค์จันทร์ดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๑

นายวรรณชาติ เนียมหอม
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๒

นางสาววสา กรุตประพันธุ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๓

นายวิวรรธน์ อรุณรุวิวัฒน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๔

นายอภิชาติ ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๕

นางสาวอรนิชา วีระวิบูรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๖

นายเจษฎา เจริญทรัพย์สันติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๗

นายเฉลิมชัย อินทร์เกตุ
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๘
นางสาวเบญจมาภรณ์

จงศุภวิศาลกิจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๙

นายเพชร เชือพันธ์

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๐

นางสาวแก้วลัดดา ดีพรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๑

นายกิตติพงศ์ สุตันติวรรณกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๒

นายธวัชชัย ลิมพวัฒน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๓

เด็กชายประเสริฐ แช่มโสภา
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๔

นายพัฒธนพงศ์ อุดมหัตถฤทธ์

ิ

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๕

เด็กหญิงสุมิตรา ชาลวันกุมภีร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๖

เด็กหญิงอรญา กระต่ายทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๗

นางสาวอ้อมใจ เล็กเพ้อ
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๘

นายเกียรติศักดิ

์

วงษ์ศรีทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๙

นายเจนศักดิ

์

บุญมีมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๐

เด็กหญิงกชพรรณ กลินอุดม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงกนกกร วิเศษสิงห์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณเพชร
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงกรกนก สมลา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงกรองทอง สมหวัง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มณีเนตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงกาญจนา สุวรรณเพชร
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๗

เด็กชายกิจการ บัวบาน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๘

เด็กชายกิตติ สืบด้วง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๙

เด็กชายจตุพร ดอนไพรอ่อน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ ใคร่ครวญ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๑

เด็กชายจักริน อินทรจันทร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๒

เด็กชายจิรวัฒน์ เหมือนเทียน
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงชนกนันท์ ทองดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๔

เด็กชายชนุดร นาสืบ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงชลชนก เอกปชชา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๖

เด็กชายชวาลภพ ไม้หอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๗

เด็กชายชินาธิป ศรีวงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงฐิติภา สมหวัง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กหญิงณัชชานิษฐ์ อังคพนมไพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ เซียงฝุง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงณัฐชา แผนสมบูรณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ เจนอักษรชัย
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ดอกสาคู
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๔

เด็กชายณัศภณ สุขนิยม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๕

เด็กชายดำรงวิทย์ ใคร่ครวญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงทรรศนันทน์ ละว้า
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๗

เด็กชายธนพนต์ สุริยะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กชายธนภัทร นิลบุญเรือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงธนัญชนก พุทธรักษา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กชายธนัตถ์ รอดเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กหญิงธนาภา แปนทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงธนาวดี สาระศาลิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กชายธันวา เหมือนหงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงธารวรินทร์ ส่องแสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงธิราพร แซ่เซียว
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กชายนพดล สระทองอ้อย
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงนภสร ปรีกมล
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงนริสรา นาคฉาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กหญิงนรีกานต์ เหมือนหงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กชายนันทพัฒน์ กลินมณฑา

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กชายนันทพัทธิ

์

อินทร์พันคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงนาลิน ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงปณิชา อุบลภาพ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงปทิตตา ค้าขาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กชายปรเมษฐ์ โพชนิกร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๖

เด็กชายปาณัสม์ มากมี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงปาณิศา วงษ์ศรีทา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กชายปยพนธ์ อิมสวัสดิ

่ ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ สังขประเสริฐ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กชายพงษ์ศิริ นิรงบุตร
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงพรนภา แจ่มฟา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงพรรณษา เจริญผล
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กหญิงพลอยชมพู จำเมือง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กชายพสิษฐ์
เลาหะชัยนานนท์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กหญิงพัชรพร แซ่ว่อง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กหญิงพิชญาภา มณฑาทัศน์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เห็นประเสริฐ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์

เหมือนศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทองดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงภณิดา บุญสมยา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กชายภัทรพล ไพลาศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กชายภาคภูมิ วัฒนาวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กชายภูมินทร์ บุญมีขาว
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กชายมูฮัมมัดยูซุบ ปาทาน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงรวิพร สืบเรือง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ศิลปพงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงรุ้งทราย เรืองขจร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงวรกานต์ เหมือนเขียว
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงวรนุช เหมือนเขียว
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงวรพิชชา พิเคราะห์เหตุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงวรรณภา วิเศษสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงวรวรรณ เชือเพชร

้

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงวรัมพร สืบเรือง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กชายวรายุทธ บัวทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กชายวริศ กระจ่างกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กชายศาศวัฒน์ แท่นศิลา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธบัตร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ธรรมขันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กหญิงศุภดา พรมชนะ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กชายสถาพร สืบแจ้ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กชายสรวิชญ์ สู้เหิม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กชายสิทธินนท์ ภาคภูมิ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แจ่มศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงสิรินดา อำพันธ์เปรม
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กชายสิริมงคล คันซอย
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กหญิงสุชาดา ละว้า
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงสุธาดา เหมือนเขียว
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กชายสุมิตร ศิริธนวิวัฒน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กชายสุรชาติ ไม่ม่นามสกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กชายสุรวุฒิ เข็มทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชูอารมณ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กชายอติชาติ จำเริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กชายอนุวัทย์ กระต่ายทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กชายอนุวิท กระต่ายทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กหญิงอภิชญา สร้อยเกษร
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์ชนะ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงอริสรา ทองคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงอัญญาณี ตังวงษ์

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงเปมิกา แช่มชืน

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กหญิงเสาวลักน์ ชาวบ้านกร่าง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กหญิงโยษิตา เขียนสี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ถำทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กชายชญานนท์ รักอู่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๔

เด็กชายณัฐกรณ์ การะเกตุ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ เกิดดัด
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๖

เด็กชายณัฐพล พันธ์แจ่ม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๗

เด็กชายณัฐภัทร อิมสวัสดิ

่ ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงณิชนันท์ โวทวี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๙

เด็กชายธนัช สุทธิรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๐

เด็กชายธนูเทพ กันแคล้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๑

เด็กชายธีรภัทร เซ็งเส็ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๒

เด็กชายธุวานันท์ ตุ้มนิลกาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๓

เด็กชายนุชิต เล็กพงศ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๔

เด็กหญิงปาณิสรา บุญประกอบ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๕

เด็กชายปยพนธ์ พิบูลย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๖

เด็กชายปยพัทธ์ พิบูลย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๗

เด็กหญิงฝน น้อยคำปุย
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๘

เด็กชายพงศ์ศิริ เพ็งมาลัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๙

เด็กหญิงพรนภัส โคกแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงพัทธนันท์ คำด้วง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๑

เด็กชายพิพัฒน์ ใจเก่งดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ฟกขำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๓

เด็กชายภวัต เทียงธรรม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ มณีวงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๕

เด็กหญิงภัศนันท์ นุ่มน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๖

เด็กชายวรวุฒิ ขำสุวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๗

เด็กชายวรากร พรรณมี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงวริศรา ทานิสุทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๙

เด็กชายวันชัย สืบด้วง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๐

เด็กชายศรัณย์ภัทร อัจฉริยรักษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงสุวิชาดา แจ่มศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงแพรวพลอย ศรีคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงไปรยา มากมี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เสน่ห์หา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๕

เด็กชายกิตติพงษ์ พรรณา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๖

เด็กชายกิตติภณ จันทะเนตร
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๗

เด็กหญิงกิตติมา สระหงษ์ทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๘

เด็กชายจิรายุทธ อำนวยเกียรติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๙

เด็กชายภัทรกร แปนเรือง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงภาสนันท์ วิเศษสิงห์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๑

เด็กหญิงมาราฎา เรืองปาน
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๒

เด็กหญิงริน น้อยคำปุย
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๓

เด็กหญิงวันดี สืบจันทร์ ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๔

นายวุฒินันท์ สุคนธมณี
๑๙/๗/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๕

เด็กชายณัฐพล โพธิทอง

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กหญิงพิมรัชนี คงชุ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กชายพิสิษฐ์ เหมือนโต
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงพุทธรัตน์ คงชุ่ม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กหญิงภาสินี แก้วไซเกิด
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กชายสงกรานต์ แสงจำปา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กชายกรีฑา ละว้า
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กหญิงกิศิญา สุขแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เสลาหอม
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กชายณัฐภูมิ ฟกขำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๑ / ๔๓๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กชายทัตพงศ์ เหมือนช้าง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กชายธนันดร สะสม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงพรมพร นาคฉาย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โต๊ะน้อย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงภทรพรรณ โยประทุม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ลำดวน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กหญิงสุทธิดา พัฒนมาศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กชายอ่องคำ มังมีบุญ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ หอมชืน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กชายณัฐชานนท์ ลอยประโคน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กหญิงธัญพิชชา จันทรา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กชายเรวัต มณีอินทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กหญิงจันทนา ชาติดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าว้า วัดบึงหล่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงชยณัฐ อิมทอง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าว้า วัดบึงหล่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงณิชกานต์ เอียมสะอาด

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าว้า วัดบึงหล่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กชายศุภสัณห์ อ่อนคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าว้า วัดบึงหล่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ละว้า
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าว้า วัดบึงหล่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กชายธนธรณ์ สมหวัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าว้า วัดบึงหล่ม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงจารุนันท์ แก้วบัวดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงญาติกา เชือทอง

้

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กชายธนพัฒน์ เชือทอง

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์วิจิตร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กหญิงธรรมิกา จันทศร
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กหญิงปณณพร กอนจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๙

เด็กชายปุญญาพัฒน์ พวงเปย
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กชายพรรษา งามยิง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงพัชราภา พุ่มสวัสดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กหญิงพัณณิตา เหมือนฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กชายภาคภูมิ ปุยทอง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๔

เด็กชายวีรภาพ ละว้า
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กหญิงสุตาภัทร ธูปเทียน
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๖

เด็กหญิงสุธาวินี สนคร้าม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงณัฐธิดา พึงกุล

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๘

เด็กชายศุภณัฐ ลิมปษเฐียร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงกชกร ท้าวกัลยา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๐

เด็กชายกนกพงศ์ แย้มชืน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๑

เด็กหญิงกนกพรรณ แซ่ฉิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๒

เด็กชายกฤษณะ สัตตะพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๓

เด็กชายกฤษณ์ สีอ่อน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ เปลกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กชายจักรพงษ์ เหมือนเทียน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงญาณิศา โพธิพิจิตร

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๗

เด็กชายฐากร สังสอนอาตย์

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงณฐพัชร พลานนท์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๙

เด็กหญิงณฐอร พลานนท์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๐

เด็กหญิงณัฐชยา อินทร์ทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๑

เด็กหญิงณัฐมน ลีลาคุณารักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสองสม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กหญิงทนาภา จีระมะกร
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กชายธนกฤต ตันแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กชายธนาคิม แซ่ฉัว

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กหญิงธัญธิตา บุตรพุ่ม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กชายธีรภัทร เข็มแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๘

เด็กชายนครินทร์ ปนณะ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงนัชชา เส้นเกษ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กหญิงปนไพร วรเชษฐ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กหญิงพัช ไม่ทราบ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กหญิงพีริยา สระทองเดช
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงภาวิณี บัวทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กชายภูริวัฑฒ์ เสือบุญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กหญิงรสิตา จำปาทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงรัตติกาล ปองกัน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงวรารัตน์ สุขสมศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงวิภาพร น้อมสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กหญิงศศินภา แซ่ล้อ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงอชิรญาณ์ บรรจง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองโตอำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กชายอริญชัย วิชัยวงษ์วัฒน์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กหญิงเขมิกา กล้าหาญ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กชายเพชรหนึง

่

เกตุเสนา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กหญิงกนกทิพย์ ยอดดอนไพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงจารุฌานี เทียมเมฆา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงจารุวรรณ เนียนไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงจิราพัชร โพธิพิจิตร

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงชนิภรณ์ ขวัญเจริญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กชายธนวัฒน์ ล่าดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กชายนครินทร์ กองจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กชายนพรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงปภัสสร แย้มชืน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงปภาพิชญ์ นกดำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กชายปารวี ศรีบุญเพ็ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงปยะพร ชาวนาฝาย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กชายพงศ์พัทธ์ เปาไธสง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงพัชรดา อ่องนก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงพิธญาภา ศรีธร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กชายภูดินันท์ เขียวไสว
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองดอนเหมือน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กชายศักดิอรุณชัย

์

เรืองขจร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กชายศุภวิทย์ แซ่ลิม

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กหญิงสมิตา ลึกวิลัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กชายสร้างสรรค์ มันคงดี

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๖

นายสหรัต ศรีศิลป
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงสุพรรณิกา ประจิตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงสุพรรณี แซ่ล้อ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงสุรีย์มาศ สระทองออ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กล้าหาญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงอริสา วันดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กชายอัฐศราวุฒิ คำเภา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กชายอัษฎาวุธ บรรจง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๔

เด็กชายอานนท์ โสภาศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แก้วสกุลณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กหญิงโชติกา มะมี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กชายไกรกฤษ ตรีทานนท์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กหญิงกัลยกร หรีหร่อง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กชายกาญจนกิจ แสนสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กชายกิตติชัย เหรียญทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงกุลณัฐ พันธวงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงชลกาญจน์ เขียวอร่าม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ทองโตอำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กชายชัยวัฒน์ เบ็ญพาด
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทองดอนกุ่ม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กชายณัฐกานต์ ห่างสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงณัฐชนน แย้มชืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กชายตรีเนตร สังข์ซ้อน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กชายธีรภัทร นันตา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กชายธีรภัทร์ พุ่มบุญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กชายนฤภัททร์ เจริญพร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กชายนวพล พรมศาล
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กชายนันทกร พัดไสว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กชายบูรพา ปานธรรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงปนัดดา เปลียนสุวรรณ

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กชายปรเมศวร์ กิจวรรณี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงปวรวรรณ สืบดา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กหญิงปญญพัฒน์ บูชา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กชายภาคภูมิ เซียงฉี

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กชายภูริภัทร คิดรอบ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กชายรัชพล สังพาลี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กชายวีรภัทร หงษ์วิไล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กชายวีรภัทร์ ใจซือ

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๔

เด็กชายศักดิศิวา

์

สระทองไลย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงศุภนิดา อยู่เปยม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงสากล ไสยศาสตร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กชายสิรภพ ศรีพูล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๘

เด็กชายสุรพส คำมูล
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๙

เด็กชายอโณทัย พยัคฆวงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กชายคงฤทธิ

์

อินทร์สุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงฐิติพร อ่อนพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงณัชชา วันดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เปลืองทุกข์

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๕

นางสาวดวงฤทัย แก้วคูนอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๖

เด็กชายตะวัน พลับวังกลำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๗

เด็กชายติณณภพ ศิริศักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงทราบ จะโก
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๙

เด็กชายธราเทพ เพ็ชรทองกลม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๐

เด็กชายธีรพล นามโคตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๑

เด็กชายนรภัทร บุญสวัสดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงปวิชญา สาระวัต
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๓

เด็กชายพรประสิทธิ

์

ทองบัว
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๔

เด็กชายพสุธา กองอ้น
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงพัชราภา จรูญศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ โพธิทอง

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๗

เด็กชายภัทรพล ปสิงห์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๘

เด็กชายรณชัย ชนะโชติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๙

เด็กชายวสันต์ แซ่อุ่น
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๐

เด็กชายวันชัย ธรรมใจดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงวาสินี ผิวเผือก
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๒

เด็กชายวิธาน จงงดงาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๓

เด็กชายศราวุฒิ คำปาน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๔

เด็กชายสันติสุข เปาเล
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงสิริกานต์ จรัสกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๖

เด็กหญิงอังคณา ตะพัง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๗

เด็กชายเจษฎา เชือรอด

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงแววดาว สระทองเดช
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๙

เด็กชายโชคชัย ดาวดึงษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๐

เด็กหญิงโสภา สุขสม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มะลินิล
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๒

เด็กหญิงชฎาพร กิจบุญชู
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขสมศักดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๔

เด็กชายธนากร คงธารา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๕

เด็กชายธนโชติ แซ่ฉิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กชายนพนันท์ อุ่นเรือน
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กชายนพรัตน์ สิงหะชาติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงนำอ้อย ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กชายปภณ แดงเข้ม
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กชายปรีชา คำปาน
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๑

นายปลาย สวัสดิทอง

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กชายพงศกร แซ่ฉิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กชายมงคล แซ่อุ่น
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กชายยอดชาย ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กชายวรรณศิลป แสนเมือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กชายวรวัฒน์ เจริญโต๊ะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กชายวีรศักดิ

์

หนูขาว
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงศริญทิพย์ สระทองเดช

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงสุนิสา แซ่อุ่น
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงสุประภา เจริญศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กชายอภินันท์ โพลังละ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กชายอัครพนธ์ พาสุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กชายอำนาจ จะโก
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กชายเจริญ ทับทิม
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงแพรวนภา เอียมสอาด

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กชายชาญชัย โพธิทอง

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กชายธานินทร์ น่วมนิม

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กชายธีรวิทย์ มะลิลา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงพัชรพร นกดำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กชายมงคล หอมประยูร
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๑

เด็กชายยศพันธ์ โพธิทอง

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กชายระพีพัฒน์
โชคสำราญทรัพย์ ๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๓

เด็กชายศรัณย์ นาควิชัย
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เทียงธรรม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กชายอรรถชัย บุญมาก
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงอังคณา สืบศักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๗

เด็กชายอัศวิน บัวทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กชายอานนท์ กลีบสัตบุตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กชายกิตติธัช แซ่คู
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กชายจิรภัทร แดงกันรัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กชายจิรเมธ แดงกันรัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กชายณัฐพร สมท่า
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กชายณัฐภูมิ สุชีวผลิน
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงธีรดา กุญแจทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงนันทิศา พระทวี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กชายพณัฏฐ์ นุชสวาท
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กชายพิภัช ปนทอง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรมพิทักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงลดาวัลย์ ติงสะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๐

เด็กชายศักดิดา

์

ปกษา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงเอมิซา ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๒

เด็กชายไมค์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๓

เด็กชายกรวิชญ์ เหมือนสังข์ดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กชายธันวา ปูเพชร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กชายปองภพ คำโตนด
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ตันสุวรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ ดวงทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ แสนเทศ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงสโรชา จีมานุษย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๐

เด็กหญิงอมลวรรณ ทองย้อย
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๑

เด็กชายอาภรณ์ พรายงาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๒

เด็กชายจิรภัทร รักอู่
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๓

เด็กชายธนากร ทองพุก
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงนภัสสร กาญจนศร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๕

เด็กชายนิติภูมิ แต่เจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๖ เด็กหญิงประกายกาญจน์

โยยรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๗

เด็กชายวรากร มะลินิล
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงศุภัทรศิริณ ตันสุวรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงชนิตศิรี แยกผิวผ่อง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขทองดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๑

เด็กชายธนกร คงดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๒

เด็กชายธวัชชัย เจริญสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงธัญชนก ผิวชะอุ่ม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๔

เด็กชายปารเมศ ทองนุ่ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๕

เด็กหญิงพิมพ์พนิตา ใจดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๖

เด็กชายสุเมธ แก้วเกตุ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๗

เด็กชายอัษฎาพัฒน์ นวลดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๘

เด็กชายปฐมพร ผิวขำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๙

เด็กชายจิรครินทร์ จำปาเปน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๐

เด็กชายฐปนนท์ กลินเกษร

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๒

เด็กชายนพรัตน์ เรืองวีระ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๓

เด็กชายปรภณ กิจจะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๔

เด็กหญิงพัชริดา บัวนาค
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กชายภัทรดนัย เสลาหอม
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงภัทรวดี เมืองจินดา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงรุ่งรวี สีลาไกร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงศิริกาญจน์ เสลาหอม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงสุธิมนต์ มนต์สิน
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กหญิงสุธีรา ผันสืบ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กหญิงกัณณิกา เหมือนหงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงศ์แสนศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่อัง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๔

เด็กชายณัฐนันท์ หงส์สุนันท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๕

เด็กชายณัฐพนธ์ เพ็งมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๖

เด็กชายธันวา สืบดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกลียวงาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๘

เด็กหญิงธิติยา วังงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงปยพร ใคร่ครวญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๐

เด็กชายลัทธพล เนาวรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๑

เด็กหญิงวนัชพร เพ็งมี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กชายสุทธิพงศ์ ทองน้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๓

เด็กชายเกศชัย บุญแสนแผน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๔

เด็กชายเมธัส เรืองขจร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กชายธนพล สังข์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กชายธนภัทร ยอดดอนไพร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กชายบุรโชติ เครือเช้า
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กหญิงรัตนาวดี แซ่ลิม

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๙

นางสาวสุริวิภา จำปาทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กชายอธิชาติ อ่อนสว่าง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

วงศ์สุขดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กชายอภิรักษ์ หอมเนียม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๓

เด็กชายเอกพจน์ พิมพิทักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๔

เด็กหญิงนัฐกานต์ เสลาหอม
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๕

เด็กชายพงศ์พล พูลทวี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๖

เด็กชายภาณุพงษ์ เจริญโต๊ะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงกัญจนพร ไกรเพชร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๘

เด็กชายคณิศร บุญขำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๙

เด็กชายชัด -
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๐

เด็กหญิงธนพร ผิวกากี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๑

เด็กชายธนภัทร ปาละวัตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ ภูมิชูชิต
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงภาวินี ปองกัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๔

เด็กชายมานัฐชัย บุญคิว

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงวรางคณา แจ้งสว่าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๖

เด็กหญิงศศิกานต์ อ้นทา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๗

เด็กชายอดิศร เบ้าหนองบัว

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๘

เด็กหญิงอภิชยานันท์ สรวยลำ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ ธรรมกูล
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรไพโรจน์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิสัตย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กชายสมชาย -
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กชายแม็ค -
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กชายอรรณพ นาคสุวรรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กชายสรวิชญ์ ดอนผาคำ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุรวก วัดพุรวก  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กชายอู้ เมียนม่า
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุรวก วัดพุรวก  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ประกอบธรรม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุรวก วัดพุรวก  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๘

เด็กชายนเรศ อินทร์สว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุรวก วัดพุรวก  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุรวก วัดพุรวก  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๐

เด็กหญิงสรัลพร ดอนผาคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุรวก วัดพุรวก  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กชายอนุสรณ์ ศรีโปฎก
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุรวก วัดพุรวก  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กชายกันต์กวี พรมเพียงช้าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุรวก วัดพุรวก  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา อินทร์สว่าง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุรวก วัดพุรวก  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงคณิตา สุขสมกริต
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงจันทรกานต์ บุญวงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๖

เด็กหญิงจารุวรรณ กุศลเลิศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงชาคริยา ยังอยู่สุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๘

เด็กชายฐานวัฒน์ อุปมา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

เพ็ญบูรณะสันติ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๐ / ๔๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงนริศรา ทองบ้านฆ้อง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ อาจคงหาญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๒

เด็กชายนิธิภัทร วงค์ไว
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๓

เด็กหญิงบุญญิสา คุณโอนด
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๔

เด็กชายพิพัฒน์ สระทองอินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๕

เด็กชายพิริยะ เอือเฟอ

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๖

เด็กชายยืนยง แสนสุข
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงรวิวรรณ แก้วบัวดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๘

เด็กหญิงวริศา นกแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๙

เด็กหญิงวิลาวรรณ ระรืน

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๐

เด็กชายสรายุทธ กลินบัว

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๑

เด็กชายสาธิต ขันทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงสุภาภร สุขสม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๓

เด็กชายอนุชา ใหมเกิด
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๔

เด็กหญิงอัฐภิญญา ประเสริฐสังข์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๕

เด็กหญิงกนกพร ศรีสำราญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๖

เด็กชายชัชวาลย์ คะนาวงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงธัญสุดา พรหมดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วจินดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๙

เด็กหญิงราชาวดี อ่อนนาน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๐

เด็กหญิงวรรณศิริ แซ่จิว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๑

เด็กหญิงวริยา ประกอบธรรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๒

เด็กชายศราวุฒิ แตงอ่อน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงจิดาภา บุญตัน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๔

เด็กหญิงพิมพ์ณภัส ศรีโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๕

เด็กชายพิสิษฐ์ ดอกชะเอม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๖

เด็กชายวิพัฒน์ ทับทิมทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงวิมลรัตน์ เลิศสุริยกาญจน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๘

เด็กชายวีรยุทธ บุญวงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงศิรกาญจน์ รอดสาลี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๐

เด็กหญิงสุภัสสรา แผนสมบูรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงอนัญญา หมู่หัวนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๒

เด็กชายอภินันท์ กองม่วง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๓

เด็กชายจักรพงษ์ วรรณอุดม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๔

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สุขใส
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองกร่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๑ / ๔๓๓
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กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ เติดพัน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงสิรินยา ไชยชาติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๗

เด็กชายโอ๋ พม่า
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๘

เด็กหญิงณัฏฐพร เสวตรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๙

เด็กหญิงธารารัตน์ เปาเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงปยธิดา จันทร์สอน
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงปยะพร สุขเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๒
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

โล่ห์ทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงรัตนา ภักดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๔

เด็กหญิงสิรินรัตน์ ไชยชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๕

เด็กหญิงสุนิชา ทูลยอดพันธุ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๖

เด็กหญิงกนกนภา บัวศรีใส
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ วัดปลัง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ ศรีนวล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๙

เด็กชายกฤตภัค แสงทอง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิไลประเสริฐ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงกุศลิน วงษ์ศรีทา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๒

เด็กชายก้องภพ เนตรสน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ บำรุงเขต
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงชลันธร สระทองเขิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงณัฐจิรา ดวงจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงณัฐชา
เจนปญญาวุฒิกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๗

เด็กชายธนกร ตันสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงธนพร อังกุลศานต์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๙

เด็กชายธนภัทร ถนอมสุขสันต์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๐

เด็กชายธนภัทร ศาสตราเวช
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงธยานิษฐ์ ลึกลำ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ ใจหาญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๓

เด็กชายนวฤทธิ

์

สร้างการนอก
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงปณฑิตา นมนาน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงปานชนก เพ็ชรคล้าย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๖

เด็กชายพงศกร หลิมย่านกวย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงรัตนากร สุกใส
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๘

เด็กชายวชิรวิทย์ คล้ายเจ๊ก
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๙

เด็กชายวีรภัทร โพธิศรี

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๒ / ๔๓๓
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กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๐

เด็กชายวุฒิชัย ด้วงต้อย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงศรัยณ์รัตน์ เนตรสว่าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงศิรภัสสร สำเนียงหวาน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๓

เด็กชายสรวิศ สระทองแพ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ยศรุ่งเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๕

เด็กหญิงสุธารินี ทองเชือ

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงอภิชา ปนณะ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงอริญชยา ผิวพราม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงอัฐภิญญา พัดไสว
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๙

เด็กหญิงเกศราภรณ์ พรหมมา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๐

เด็กชายเอกดนัย เหมือนอำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๑

เด็กหญิงโสพิศตา ญาติวงค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ กองพิมพ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๓

เด็กหญิงกรกมล อิดละมุด
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๔

เด็กชายกฤษฎา พัดไสว
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๕

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ แสงหิรัญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงจิลลาภัทร แจ่มศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๗

เด็กชายจีรพัฒน์ ศรีทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ เกตุวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ บำรุงรัฐ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๐

เด็กชายปฎิพัทธิ

์

ประยูรวงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๑

เด็กชายปรเวศ เอียมใจดี

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๒

เด็กชายปณณธร บำรุงเขต
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๓

เด็กชายพธรพล สรมพรมทิพย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๔

เด็กชายภาคนันท์ แซ่ลี

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๕

เด็กหญิงรินภัทร หนองกุ่ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงวนิดา นิลจินดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๗

เด็กชายศกุนต์ บัวบาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงศินีนาฎ รุ่งเจริญมันคง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงศิรดา แสนเมืองชิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงศิรภัสสร จำนงกูล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มีใจปราณี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา ทาหนองบัว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงสุธิราพร ขุนช้าง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๔

เด็กชายอภิสิทธ์ ศรีกลชาญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๕

เด็กหญิงอัญชิสา เพ็ชรรักษา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๖
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

ชูเกือ

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๗

เด็กชายไชยวัฒน์ กุยสุวรรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๘

เด็กชายกมลชาติ บัวบาน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จินารักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๐

เด็กหญิงธันยพร อุณหกานต์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงนฤมล ธรรมชาติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๒

เด็กชายปรติ ชูเกือ

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงวรารัตน์ สุภารส
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๔

เด็กหญิงสุญาณี ทองเปลียว

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๕

เด็กหญิงอมิตา รักอู่
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๖

เด็กชายเปนไท เจริญสม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๗

นายชัชวาลย์ ลือชา
๑๘/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๘
นางสาวญาณ์จิตตินันท์

แสนศรี
๒๒/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๙

นางธนัชพร มาช่วย
๑๘/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๐

นางสาวพรทิพย์ มากบุญ
๒๓/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๑

เด็กชายวรัญู ทองเชือ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กชายสุรวุฒิ นิโกรธา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงอรปรียา เหมือนปน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กชายไกรวิชญ์ วงษ์นาง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กชายธันวา พุกหว่าง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงกรองกนก พัทคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๗

เด็กชายกิตติธัช เจริญผล
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๘

เด็กชายชยธร เทียมทัศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๙

เด็กหญิงณิชา เหมือนใจ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๐

เด็กหญิงนภัสสร บุญหนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๑

เด็กหญิงนำฝน แก้วมณีชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงวรัชยา หาเรือนจักร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๓

เด็กชายวิโรจน์ สุขนาค
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๔

เด็กหญิงศวิตา เรืองรัตนภูมิ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงสกนธ์วรรณ พรหมชนะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๖

เด็กหญิงสุกัลยา ศรีภุมมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงกนิษฐา แสงมะณี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงกัญธิตา ชังเจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๙

เด็กชายชัชนรินทร์ ด้วงต้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงฐิตาภา อุดรสอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงณัชชา ใจหาญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กลินเกษร

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๓

เด็กชายณัฐพล ญาณไชย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ลดา เหลือมเพ็ชร

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๕

เด็กชายรพีภัทร ขุนฤทธิแก้ว

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๖

เด็กหญิงสมฤทัย ยินดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงสิริวิมล อุปถัมภ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงเกตศิณี รอยวิบูลย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๙

เด็กหญิงจารุนันท์ สุทธิประภา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กหญิงชนาภา วงษ์สุวรรณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงดวงกมล ตุ้มทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๒

เด็กชายธนชิน สุขประเสริฐ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงพัชรพร วรรณเลิศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงพิมพิศา เส็งหนองแบน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กชายรดิศ แสบงบาล
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๖

เด็กชายวัชรพงษ์ จันทร์แย้ม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงโชติกา บุญญวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๘

เด็กชายจักรพงศ์ ประชุมพวก
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๙

เด็กชายช้าง สิงห์ชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๐

เด็กชายนฤภัทร ญาณไชย
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๑

เด็กชายพงศ์พล นิโกธา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๒

เด็กชายอนันทพงษ์ ทองสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงอาภาพร จันทร์พิมพ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๔

นายคงเดช พินสุบิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๕

เด็กหญิงปาณิตา ตุ้มนิลกาล
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๖

เด็กชายภาณุโรจน์ อาจคงหาญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๗

นายรุ่งโรจน์ โคกแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๘

เด็กชายวัชรินทร์ จันทอน
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา เสือเปรม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๐

เด็กหญิงชญาดา คณทา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เพิมทอง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๒

เด็กหญิงวาสนา ไม่มีนามสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๓

เด็กหญิงอุษณิษา รู้พินิจ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๔

เด็กหญิงชนากานต์ ใจจง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ นุ่มสนิท
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๖

เด็กหญิงธีรนันท์ โพธิ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๗
เด็กชายพันธนัตถ์ศักดิ

์

คำละมูล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ ทองชีวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงวาสดา เขาแดง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กหญิงวาสิตา จิตนิยม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงอติกานต์ ท้วมทองดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กหญิงโชติกา ทองชีวงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กชายจิรายุทธ คล้ายเจ๊ก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงชนัฐดา ผิวละออ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กชายชินดนัย จิตนิยม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กชายฐานันด์ บุญยินดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กชายถิรพล คุณวุฒิบรรเจิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กชายนนทจิต แตงงาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กหญิงเจนจิรา ขวาไทย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กชายเอกรัฐ จิตนิยม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กชายลัทธพล คเชนธร
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กชายวศุตม์ จ้างอีจาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กชายสุรเดช ทวนเงิน
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงจิราพร ยิมพันธ์วงศ์

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กชายศิริโชค คุ้มศิริ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงสุนิสา เทชะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงอนุธิดา สิริโภไคย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

สระทองไลย์
๐๕/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงชญานิน อบกลัน

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงชนาภา วิบูลย์ศักดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงญาณิศา ทิมเทศ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงณัฎฐพร คำมี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงณัฐวศา สืบเมฆ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กชายธนวัต พรมสร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงธัญญามาศ โพธิคำ

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กชายปภังกร จำปาทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๗

เด็กหญิงศิรดา ทองจุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี ปองพรมมา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๙

เด็กชายกันตินันท์ คงนะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๐

เด็กชายกัมพล พานแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๑

เด็กหญิงฐิตาพร หันมาก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เนียมทรัพย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๓

เด็กชายณัฐวัชร นงรักษณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทาระขจัด
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๕

เด็กชายธีรภัทร วังปลาทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงบุษกร บุญชืน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงรินรดา พันเจริญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๘

เด็กชายสุกัลย์ โลหะพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงสุนิสา สุขสะอาด
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๐

เด็กชายอิสเรศ สมบุญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กชายครรชิต คงนะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงพีรดา สุขเกษม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงขวัญชนก วิเศษสิงห์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กชายรพีภัทร พิเคราะเหตุ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงรวิวรรณ พุฒเอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงสุวิชิตา อรชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๗

เด็กชายกษิดิเดช

์

สำราญวงศ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กชายจิรวัฒน์ แต่แดงเพชร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงธนัญญา วิเศษสิงห์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงปณฑิตา วิเศษสิงห์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กชายศิลาภัทร ภิญโญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๒

เด็กหญิงสุชาดา วิเศษสิงห์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงชุติมา นาคโสภณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงดรุณรัตน์ พุฒิเอก
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๕

เด็กชายปริชญา นะคะจัด
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ นาเวช

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กชายวรเชษฐ์ เวที
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงสุคนธา พลงาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๙

เด็กหญิงสุนิษา ดำครุฑ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ วิเศษสิงห์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๑

เด็กชายกิตติพันธุ์ บุญชู
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๒

เด็กหญิงขวัญศิริ สิทธิสร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงณัฐชยา พลงาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๔

เด็กชายธนภัทร เปรมปรีดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๗ / ๔๓๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๕

เด็กชายนันทิพัฒน์ ประเสริฐสิงห์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงสุภัทรา เหมือนหงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๗
เด็กหญิงอุบลวรรณณา

พุฒิเอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงนิชาภัทร วิเศษสิงห์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ใหญ่ดี
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงศศิกานต์ เอียมเจริญ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๑

เด็กชายเรืองวุฒิ เจ็ดสอน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กหญิงภัทรวดี ชนะวิวัฒน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กชายธีรพล มะระ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงนันทนา วัดแย้ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๕

เด็กชายสมพล แจ่มจอมทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๖

เด็กหญิงสุจิรา ห้วยหงษ์ทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๗

เด็กชายเดชญาภัทร เข็มทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๘

เด็กชายธีรวัต ขุนสอาดศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๙

เด็กหญิงพิยดา เข็มทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงภัสญากร เพ็งเหล็ง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงภาสินี จำปาสาน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงมณฑิตา ชีวังกูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงวัชริสา พลรักษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงกชกร นาคะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กชายกิตติคุณ บัวซ้อน
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์แย้ม
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๗

เด็กชายธัชนนท์ ลุ้นสง่า
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กชายบุญมา โคกแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงพรชนก สอนใจ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กชายรัชชานนท์ ใจเปนสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กชายสยาม เปรมปรีดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กชายสวิตต์พล ทิมหอม
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กชายอนุชา นุชนารถ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ ปนทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงณิชกมล ยับเสน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กชายทศพล ปรุโปร่ง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กหญิงธนัญชนก ศรีนภา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงนันทิตา นารากร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงนิภาสิริ ดอนทองคำ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๘ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๐

เด็กชายปารเมศ บัวบาน
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ สุทธิบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๒

เด็กชายภานุพงศ์ สุขพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กชายศักดิธัช สาอุดม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๔

เด็กหญิงสรณ์สิริ สุวรรณสิงห์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กชายอนุวัช ถนอมชาติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๖

เด็กชายอภิวัฒน์ สังข์ทอง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กชายณัฐภูมิ สุวรรณภูมิ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กชายดนัย แคล้วคลาด
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงธิติมา บุญยินดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงปยนันท์ เกษศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงศราศิณี นามปญญา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงศศิวิมล เงินประกอบ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงอรษา เกิดแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงโสภิตา วิเศษศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๕

เด็กชายจักรินทร์ จิตนิยม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ มะเทิง

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๗

เด็กหญิงชุดา เจริญพร้อม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๘

เด็กหญิงฐิติพร แซ่ลิม

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๙

เด็กชายณัฐชานนท์ จุลคลำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๐

เด็กชายนาธาร อินทรพยุง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงประนุช ถีระแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงพนิตนันท์ บุญยินดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เสมแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงวัณภา นารากร
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๕

เด็กชายวีระ สำเนียงลำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๖

เด็กชายสิงหา สมฤทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงสิรินทร์ ชูศรีจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงสุนันทา จิตรนอก
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๙

เด็กชายอลงกรณ์ ชืนแสง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงเกวลิน วงศ์มณีสัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๑

เด็กชายภิรมย์พร พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๒

เด็กชายสิริชัย อิมมาก

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๓

เด็กชายสืบสกุล เรืองบุปผา
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๔

เด็กชายเพชร พม่า
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๕

เด็กชายชลธิศ เสมแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๖

เด็กชายไกรภพ ลิมมัง

่ ่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงนฤมล พรมสากล
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงวิจิตพร ยิมแย้ม

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๙

เด็กชายชลทิศ สมคิด
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๐

เด็กชายนรภัทร แตงโสภา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงสรัญญา กำมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๒

เด็กชายปรเมศวร์ ประชากุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงวนิดา พรมมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงอาทิตยา อุ้มเช้า
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๕

เด็กชายคุณภัทร สุกกอ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงฐิตาพร อยู่สถาพร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงนรีกานต์ โพธิใบ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงนิตยา อินทรักษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๙

เด็กหญิงยุวดี โพธิใบ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๐

เด็กชายสิทธิพร ดอกไม้
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๑

เด็กชายสิริภพ เพ็ชรงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงสุปรียา โตพงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๓

เด็กชายสุภณัฐ ชังกุล

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงกนิษฐา ผดุงเวียง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ณ ระนอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๖

เด็กหญิงกัลยรักษ์ ฉัตรแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ มาลาพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงจิรนันท์ แผนกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๙

เด็กชายชลธิศ นพมาฒ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงณัฐณิชา หัตถมาศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๑

เด็กชายธนภัทร คงถาวร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๒

เด็กชายธนิตย์ สระทองเพชร
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๓

เด็กชายธีรเทพ เมฆวัฒ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงนันทิยา เรืองโรจน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๕

เด็กชายนุกูล พรหมมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๖

เด็กชายปฏิภาณ มนต์ครำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงปณรรฎฐพร วิเศษสิงห์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงพรพิมล เจนวีระนนท์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กชายพันธ์ทัช ศุภวัชรโยธิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กชายยวิษฎ์ มีเท

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๑

เด็กชายศุภกิตต์ พันธุกุล
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๒

เด็กชายอัฒพล ทัพประยงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงเนตรชนก ลัดดากุลย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๔

เด็กชายธรชัย พรหมมา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๕

เด็กชายศุภกร ทับทิมทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ มีแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แคล้วจันทึก
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วังขนาย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๙

เด็กชายดนัยพร สิงอุบล
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๐

เด็กชายทินภัทร แก้วเกตุ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๑

เด็กชายธนา รุ่งเรือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงธัญวรัตม์ นิยมจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๓

เด็กชายธีรชาติ โพธิโสม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงปรียาพร ทองแท้
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๕

เด็กหญิงพิยดา จิตนิยม
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ เกตุแดง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๗

เด็กชายสรรติสุข นามดิษฐ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๘

เด็กชายหงษ์ชัย ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงอริสา ยินดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เจริญสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ บัวกลิน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๒

เด็กหญิงกรวรรณ คำภิมาบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๓

เด็กชายคมสันต์ ทองมี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๔

เด็กชายจารุวิทย์ คชายุทธ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงจินดาพร หงษ์เวียงจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๖

เด็กชายจิรายุ คชมนต์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๗

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

เจริญสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๘

เด็กชายธนกร ยังดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๙

เด็กชายธนกร เจริญพร
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๐

เด็กชายธีรพงศ์ จันทฤทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงปาริชาติ ยินดีรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๒

เด็กชายภูษณะ ศุกประเสริฐ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๓

เด็กชายมานพ ตามพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๔

เด็กชายรัตนพงศ์ เฮงพระพรหม
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๑ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๕

เด็กหญิงวนัสนันท์ ชลอทรัพย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๖

เด็กชายวิวิธชัย อาจปกษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๗

เด็กชายสุดทีรัก

่

สภาชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ กาญจนเพิมพูน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๙

เด็กหญิงสุธีมา สภาชัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงสุรีวรรณ ดอนชัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นุชอิม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๒

เด็กชายอดิศร คำภิมาบุศย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงอมลณัฐ บัวกลิน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กชายอรรถวิท
ลักขณาทรัพย์ทวี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กชายเกรียงไกร ชืนใจ

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงทิฆัมพร จันทร์แจ้ง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๗

เด็กชายธนาวุฒิ มูลดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๘

เด็กชายปฎิพล มีแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๙

เด็กหญิงมรกต รุ่งมา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๐

เด็กหญิงณัชชา กาญจนเจริญศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงณัฐนิชา ฟาจงประเสริฐ
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๒

เด็กหญิงธัญชนก รอดคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงปยะวรรณ รอดคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๔

เด็กชายวรชิต อาษานอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๕

เด็กชายศุภโชค แซ่ฝุง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๖

เด็กหญิงสุนีย์ ก้อนทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๗

เด็กชายอชิตะ ชิดเครือ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๘

เด็กชายอนุพันธ์ ไพรงาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๙

เด็กหญิงกาญจนา เสริมสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๐

เด็กหญิงขวัญข้าว หอมระรืน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๑

เด็กหญิงต้นเดือน คงธาร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงทิพวรรณ ทองคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๓

เด็กชายธนกร เทพสุวรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๔

เด็กชายธนกฤต
กาญจนสิริวีระกุล ๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๕

เด็กชายธีรพงษ์ บัวบาน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงปานฤทัย พรหมมา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กชายวัชรพงษ์ เสริมสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๘

เด็กชายสุดเขต สกุลณี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กชายอดิศร ยอดยา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๒ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ เหลืองเอียม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กชายปารเมศ เพิมพูล

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๒

เด็กหญิงกนิษฐา สมนึก

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงกมลพร แก้วบัวดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๔

เด็กชายจตุพล รักกันดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๕

เด็กชายชนสรณ์ ปานโต
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองมณโท
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๗
เด็กหญิงณัฐธิดาวรรณ์

ใจมัน

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๘

เด็กชายธนดล ปองกัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๙

เด็กชายธีรพล ดีมิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๐

เด็กชายปวริศ ยิมแย้ม

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงพรชิตา วงษ์ปา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๒

เด็กชายพีรัชชัย กันภัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๓

เด็กชายภาณุ พลอยเกลียง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงมัลลิกา ศรีชัยนาท
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๕

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เศวกสูตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงสุภาพร บุญลือ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงอักษร หาผล
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงอัญชลี สาระศาลิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงอัญมณี เทียงธรรม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๐

เด็กชายอำนวยชัย สมคิด
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ วิเศษสิงห์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สารีวงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๓

เด็กชายเอกภพ เงินเหรียญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กชายเอืออังกูร

้

พิทักษา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงกรวรรณ ข่ายเพชร
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กชายกลวิช แซ่จิว
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงกัณทิมา พลบัวใหญ่
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กชายกิตติพัทธ์ จงเจริญณัฐกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กชายจิตติ สิงหะทะแสน
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กชายจิรพันธ์ จิตนิยม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงฐิติมา วงษ์น้อย
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๒

เด็กชายณัฎฐพล สมหวัง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กชายณัฐชัย ดอกจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ปุยอบ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๕

เด็กชายทศภาค โห้ทัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๖

เด็กชายธัชชัย นิยมสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กชายปรมินทร์ โพธิทา

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กชายปราบยุทธ พรหมชนะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงผาณิช เตียวขุ้ย
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กชายพงศ์พล ศรีนวล
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๑

เด็กชายพัชรพล ยวงมณี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กชายพัทธนันท์ ทองห่อ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงมานิสา สุขษาเกษ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กชายราเชน หมอนวดดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กชายวรากร วงษ์เอก
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กชายศิริชัย อินทรา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ภานุมาศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กชายสิรวิชญ์ มณฑาทัศน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงสุปรียา โฉมอินทรีย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงเกวลิน พุฒิเอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ภิญโญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กชายเจษฏาพร ลัดดากุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กชายเอกพล อ้นทา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงกัลญา สีสุกสาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย ทวีศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กชายจตุรงค์ ศรีโสภา
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

ทองคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๘

เด็กหญิงชนาพร ลามคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กชายทัตพงศ์ เริงนิสัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กชายธนา เกิดหิรัญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กชายธีรภัทร โลขันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กชายนรุตม์ชัย สินเพียร
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงพรวรีย์ งาต้น
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๔

นางสาวภริตพร วงษ์น้อย
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงภัณฑิรา แย้มรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กชายวันเฉลิม ไชยปายาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงศศิวิมล สังข์ทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๘

นางสาวศาธิดา เทียนประชา
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงอารยา อำกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงอุบลพรรณ หอมทวนลม
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๑

นางสาวโชติรส เสาร์ม่วง
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๒

นายนที โพธิทอง

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๓

นายศิวานนท์ สังข์ทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๔

นายสันติ อิศรางกูร

๒๑/๑๒/๒๕๓๙

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๕

นายเฉลิมชัย ศรีทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ชืนใจ

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กชายกันตพงค์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงกุ้งนาง ยิงมี

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กชายขันทอง อยู่ฤทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงจิราพร อ่อนหวาน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๑

เด็กชายชุติพนธ์ เจนการณ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๒

เด็กชายดลพร เชือฮ้อ

้

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กชายทิวัตถ์ เสรยางกูร
๐๘/๐๖/๒๕๕๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ รักษ์วงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กชายธีรกานต์ งามเชือชิต

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กชายธีรชาติ ลำไยสุจิ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๗

เด็กชายนิวัฒน์ อาจอ่อนศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงปาริชาติ สกุลปรางค์ทอง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กหญิงผักบุ้ง ยิงมี

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กชายพีรพงศ์ จันทรสุคนธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๑

เด็กชายวัชรพล ศิลปศร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ นำพุ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงสายรุ้ง พินิจเจริญกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงสุทธิกมล เนืองนุ้ย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กหญิงสุธิดา รักบุญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๖
เด็กหญิงสุวรรณภรณ์ ไทรสังขธิติสุรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๗

เด็กหญิงอะภิตญา ใจเสือกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงอัญญาณีย์ จันนาสี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กชายอิสรภาพ ภูคำใบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๐

เด็กชายเกษมพันธุ์ พูลทรัพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงกนกกร แซ่ลี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๒

เด็กชายกฤษดา แซ่เตียว
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๓
เด็กชายกาญจน์ธนภณ

สิทธิธรรมศาล
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กชายกิติมศักดิ

์

ภูสันติภาพ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ดอนน้อย
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ธีรภูผา
๐๑/๐๖/๒๕๕๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๗

เด็กชายชนะชัย แสนพลอ่อน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๘

เด็กหญิงชนากานต์ สอนอิม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงฐิติพร จันดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กชายธนพงษ์ วงษ์เจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กชายธนายุต มุลทองสุข
๐๑/๐๖/๒๕๕๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กชายปรเมศ ตันธนะชัย
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กชายพุทธิพงศ์ เหลืองเจริญลาภ
๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงฟาใส สมใจเพ็ง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงมาลินี แซ่ย่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ใจเอือย

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงวรพิชชา งามยิง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ นาสวนสุวรรณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงสุนาพร ลำสันต์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงอินธิรา มูลนาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กชายเขมทัต ต่วนยา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงเบญจพร พรประเสริฐ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงกนกพร สายไหม
๐๑/๐๖/๒๕๕๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กชายจุลจักร กุ้งกลางดอน
๐๑/๐๖/๒๕๕๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กชายฐานพัตน์ แสงทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ล้อมวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ เมืองมูล
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กชายธีรพัฒน์ สำลีอ่อน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กชายนรพนธ์ คุณพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงปรียาณัฐ สังขบดินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงปนบังอร ตันอิสาน
๐๑/๐๖/๒๕๕๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ อยู่เพชร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงวิภาวดี คงทน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงศิริรัตนา มาศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงศุภนิดา สุขสวัสดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๕๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กชายสมโภชน์ ว่องไว
๐๑/๐๖/๒๕๕๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงเจษฎางค์ ลำไยสุจิ
๐๑/๐๖/๒๕๕๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงเอมอร ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงแพรวพราว สุขจิตโต
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หลิววัฒนกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงกัญญาภัค ธีรพัฒนาการ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงจันจิรา มยุรีมีชัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา โต้งฟา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กชายจันพที รัตนพร
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงจำปา ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กชายจิรายุทธ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงชมพู
ทองผาภูมิประภาส ๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงชัชวรรณ งาวิจิตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กชายชัย ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงชุตินาถ กลินเอียม

่ ่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงชุติมา มาเทศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กหญิงฐิติมา ญะกัณฐะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กชายณัฐพล ช่างเรือนกุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ งามสมคุณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงธิตยา นิมสว่าง

่

๐๑/๐๖/๒๕๕๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงนิรัชพร ทองสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงบัวเงิน
ทองผาภูมิประมุท ๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๘

เด็กหญิงบุษบา ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๙
เด็กหญิงประกายดาว เย็นสายธาร

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กชายวรวุฒิ จำนงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กหญิงศยามล ปนแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กหญิงศรีสมร สวัสดิธำรงกุล

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กหญิงสุตารีย์ ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงอิว

๋

ซ้อมจันทราทา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๕

เด็กหญิงเกษมศรี นาสวนทัศนีย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๖

เด็กชายเจษฏาภรณ์ ผิวพราม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงเพชรลดา มาอ่อน
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงเสาร์วดี ตรีวิสูตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๙

เด็กชายโชคชัย ไม่มีนามสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๐

เด็กชายโชคดี ไม่มีนามสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงโพราเจ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงกชพรรณ ผากอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงกรรณิกา ปนแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงกานดา นามแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๗ / ๔๓๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๕

นางสาวกาหลง ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

แก่งเสียน

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงขวัญชนก คำใสสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กชายจรินทร์ นาสวนทัศนีย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงชลัยพร งาวิจิตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงดอกไม้ ไม่มีนามสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กชายตรีวิทย์ ไทรสังขดำรงสิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กชายถกล บรรเทา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กชายธัญกร อิมเหว่า

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงธัญจิรา สร้อยแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงธาลิณี
ชัยบุญชนะเกียรติ ๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กชายนพดล ทองนพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กชายนพนนท์ ซอตอ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงนภชนก บุญวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงนิธินันท์ พิทักษ์คีรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๐

เด็กหญิงนิลุมล ธีรภูผา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงนำหวาน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงปยะนาท วรรณาภรณ์สกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๓

เด็กหญิงพรทิพย์ วงษ์ชนะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กชายพีรพร ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กหญิงภัทรพร ตรียินดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๗

นายภานุ ไม่มีนามสกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กชายมิวโอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงยุพาพรรณ สังขจรัสรวี
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กหญิงวราพร ทิมทับ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กชายวัชรพล สุดนุ่ม
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงวารุณี เกิดน้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๓

นางสาววาสนา ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงวิชญาดา พระแท่น

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงศิริพร สุจิตโต
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไทรสังขพรดำรง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๗

เด็กหญิงศุจินทรา ต่วนยา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ เหง่าเฮียง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๙

เด็กชายศุภโชค เลิศนา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๐

เด็กชายสมชาย ภูมียา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๑

เด็กชายสมพงษ์ จำเริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๒

เด็กชายสันติ สังขธิติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๓

เด็กชายสันต์ ไม่มีนามสกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงสาริศา ขันทปราบ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงสาวินี ศรีไพล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงสินใจ ศรีหย่อง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงสุจิตรา โปยกัก
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงสุชาดา กวินธรรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๙

เด็กชายสุรพงษ์ แซ่ลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๐

นางสาวสุวรี ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๑

นางสาวหน่อดา ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๒

เด็กชายอชิตะ สัมพันธ์สุวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๓

เด็กชายอภิชาติ นาสวนกิตติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่ลี
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๕

เด็กหญิงอัมริกา ศุกประเสริฐ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๖

เด็กชายอาทิตย์ สว่างเมฆ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๗

เด็กหญิงอุษา ศฤงคาร
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๘

เด็กชายอโณทัย ทศพลอุดมพงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงอโณทัย หอมสนิท
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๐

เด็กหญิงเกตนิกา กองจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงเกศฎา สังขบดินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงเมสินี ตังจิตต์

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๓

เด็กชายแอลือทู ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงโศรดา สกุลปรางค์ทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๕

เด็กชายไคซออู ไม่มีนามสกุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๖

เด็กชายไพรวัลย์ อินทร์สระเกษ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงไม่หล่าเช่อ ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๘

เด็กชายกวีวัฒน์ ชาญเดช
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๙

นางสาวณัฐธิดา น้อยแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๐

เด็กหญิงธัญพิชชา เจริญวงศา
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๑

เด็กหญิงพรนภา ผิวอ่อนดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงพิมใจ สร้อยทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงวนิชชา นาสานนิวัฒน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงวาสนา กนกทองสกุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๙ / ๔๓๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๕

นางสาวศิริพร บุญครอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงศิริพร สีกำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๗

เด็กหญิงสุชาดา โชคบัญฑิต
๐๑/๐๖/๒๕๕๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๘

เด็กชายสุธิชัย ลำไยนีรนาท
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๙

เด็กหญิงสุนิสา นุ่มพันธุ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กชายสุรวิช หลอดกระโทก
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๑

เด็กชายสุเมธ ชึหมือ

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๒

เด็กชายอรรทนงค์ สอนอิม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงเกตุวดี ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๔

เด็กชายเวหา เนตรโกศล
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงแปง ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๖

นางสาวกานดา ทองผาภูมิเชวง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๗

นางสาวครองขวัญ สังขวิริยะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๘

นางสาวจันทร์จุรีย์ อยู่เย็น
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๙

นางสาวญาณธิชา นาสวนนิวัฒน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๐

นายวุฒิชัย คงกะพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๑

นางสาวสุกานดา ไชยนาแพง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๒

นางสาวสุธาสินี นิลเปลียน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๓

นายอดุลวิทย์ วิลัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๔

นายอภิสิทธิ

์

ปตตังธานี
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๕

นางสาวโพ้นะเม้อ
ทองผาภูมิตระกูล

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๖

นายกิตติพัทธ์ ตังสกุล

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๗

นางสาวจันทรวิมล ยิมแสง

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๘

นางสาวจิราวรรณ ไม่มีนามสกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงธูปหอม อรุณศรีสุวรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๐

เด็กหญิงนองเอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๑

เด็กหญิงน้องก้อย ไม่มีนามสกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๒

นายสุเทพ ประยูรหอม
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๓

นายธนัช วัฒนวิจิตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๔

นางสาวยีเท ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๕

นางสาวสุภาพร กระสินธุ์สมุทร
๑๘/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ลิมมัง

้ ่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงชนกวนัน เพิมนาม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๘

เด็กชายนนทกร สอนใจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๙

เด็กหญิงปยธิดา ตะกรุษ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๐ / ๔๓๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๐

เด็กชายพิชัย สุวรรณประดิษฐ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ โคกแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๒

เด็กชายระพีพัฒน์ บัวเนตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๓

เด็กหญิงรินรดา แก้วสาสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงนพรัตน์ นาคสุข
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๕

เด็กหญิงนุสราณีย์ เขียวชะอุ่ม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงปกิตตา ราชา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๗

เด็กชายทีปกร เตียวขุ้ย

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๘

นายนรากรณ์ หลวงจง
๑๕/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๙

นางสาวนำทิพย์ พรหมชนะ
๐๗/๐๗/๒๕๒๘

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๐

นายบัณฑิต ตะกรุษ
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๑

นางสาวบุบผา สุขเจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๒

นายพิพัฒน์ พุทธพงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๓

นายพิพัฒน์ สมพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๒๙

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๔

นายพีรณัฐ แซ่แต
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๕

นายรัชชานนท์ เสาร์ม่วง
๐๖/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๖

นายวริทธิพล แปนแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๗

นายวศิน พุทธพงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๘

นางสาววันดี ปนตระกูล
๐๔/๑๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๙

นายสัญญา ภิญโญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๐

นางสาวสุนารี คนผิวเกลียง

้

๑๓/๐๕/๒๕๓๐

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๑

นายธงชัย เชือฮ้อ

้

๑๖/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๒

นางสาวพลอยไพริน สาสดี
๐๘/๐๖/๒๕๓๑

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๓

นายสุทธิชัย เหรียญทอง
๐๔/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงจันทนา ว่องดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๕

เด็กชายณัฐพร เขียวเซ็นต์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๖

เด็กหญิงปาริชาต บูชา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงภัควิภา สมคิด
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงลักขณา แซ่ตัน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๙

เด็กหญิงวรัชยา สายุทธ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๐

เด็กชายศุภมิตร นัยขจร
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๑

เด็กหญิงคณิศร อมรเธียรสกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๒

เด็กชายชัชวาลย์ ชมชืน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๓

เด็กหญิงธนภรณ์ เปรียวหวาน

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๔

เด็กชายภควัทน์ ตีระแพทย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๑ / ๔๓๓
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กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๕

เด็กชายเกรียงไกร อินทรักษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เซียงเห็น

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๗

เด็กหญิงฐิติมา สุภาพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บรรลือศักดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๙

เด็กชายธนาธิป สืบนาค
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงธัญชนก ลัดดากุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

นพคุณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๒

เด็กชายขนินทร์ ศรีเสริฐ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงจันทิมา เพลงปาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๔

เด็กชายชาคริต ชำนาญเรือ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๕

เด็กหญิงชาลิสา มณฑา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๖

เด็กชายณัฐนนท์ สุขสมัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๗

เด็กหญิงณัฐนรี รอดภัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ มะเศษ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สืบศักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๐

เด็กชายธนดล เอียงเจียม

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๑

เด็กชายธนวัฏ ปรุงใจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๒

เด็กชายธนากร ปนหยัด
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงธัญญพร สืบนาค
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๔

เด็กชายธีรพล ท้าวสุวรรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๕

เด็กชายปญญา เปรมปรีดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงพรนภัส แซ่ตัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วรรณดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๘

เด็กหญิงภัทรา แปนแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๙

เด็กชายศราวุธ เกศูนย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๐

เด็กหญิงศศิกานต์ เบ็ญพาด
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๑

เด็กหญิงศิริกาญ เกตุวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๒

เด็กชายสหทัศน์ คำเชาว์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ขุนทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๔

เด็กหญิงอนิสตา ฝนฝา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๕

เด็กหญิงอรนันท์ ใจซือ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๖

เด็กชายโยธิน ตันธนสุนทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๗

เด็กหญิงกนกพร พันธ์พุฒ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๘

เด็กชายกฤษฎา จันทะสาร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๙

เด็กหญิงกานติมา ใจซือ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๐

เด็กชายจิณณวัทย์ วงษ์เสมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงชลธิชา ใจซือ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงฐิติพร เซียงฉิน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๓

เด็กชายณัฐวัตร รอดภัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๔

เด็กชายดนุพล กะสังข์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๕

เด็กชายทัตพงค์ สระศรีสม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๖

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แสงโทโพธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๗

เด็กชายธีรภัทร มณฑา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๘

เด็กหญิงปยาภรณ์ เกศูนย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๙

เด็กชายพงศธร อินทร์หอม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๐

เด็กชายภูริพัทธ์ ตันวิจิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๑

เด็กชายศรุต ชืนใจ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรหมทัตย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงศิริมณฑา มณฑาทัศน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๔

เด็กชายอนวัช รอดภัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๕

เด็กหญิงอัญชลี อ้นทา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงอาทิตยา เว้นบาป
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๗

เด็กชายเจษฎา เขียวหวาน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๘

เด็กชายชานนท์ พุ่มใบศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

กลีบสัตบุตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงพลอย สุขสมัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๑

เด็กชายวีรภัทร สุวรรณสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงอสมา ฝาเงิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ราชชืน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๔

เด็กชายกฤษณะ ชำนาญเรือ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชำนาญเรือ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๖

เด็กชายพันธุ์เดช แจ่มใสสุขสิรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

โคกแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๘

เด็กชายธวัชชัย วิเศษสิงห์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๙

เด็กหญิงปณิดา วิเศษสิงห์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงพัชรพร ประโพทะกัง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ พุทธพงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๒

เด็กหญิงปรารถนา แก้วอิม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๓

เด็กหญิงมาติกา คนผิวเกลียง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๔

เด็กชายศุภฤกษ์ ดอนแจ่ม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๕

เด็กหญิงอริศรา ขำล้อมวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๖

เด็กหญิงณัฐชนันท์ พวงวัดโพธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ ทองแท้
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

โกยม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๙

เด็กหญิงศุภิสรา วิเศษสิงห์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๐

เด็กชายเนติภัทร ทองดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๑

เด็กชายกรดนัย เหมฬา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๒

เด็กชายกิตติภพ ผิวเกลียง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภุมรินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บัวทอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๕

เด็กชายธนภัทร สิงห์สาร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๖

เด็กหญิงนิพาดา สืบเกลียง

้

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๗

เด็กชายภูตะวัน หอมชืน

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๘

เด็กหญิงวริศรา ลัดดากุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๙

เด็กชายสนธยา แสงอำพัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๐

เด็กชายสิรภัทร อาจหาญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สายสุดตา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๒

เด็กชายเมธัส อินทร์ศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๓

เด็กชายชาญ อยู่ยืน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๔

เด็กชายขุนทองอัสนี วิเศษสิงห์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๕

เด็กชายวัชรพล เพลงปาน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๖

เด็กชายชาคริต หินลอย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงดุษฎี คุณพรรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงธนพร หงษ์เวียงจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๙

เด็กชายธนากร ดาวแดง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๐

เด็กหญิงวราพร วะทา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๑

เด็กชายกฤษดา บัวเลย
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๒

เด็กชายกันทรากร วรรณเลิศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๓

เด็กหญิงจินตพร เบ็ญพาด
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๔

เด็กชายบริพัตร์ คุณพรรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๕

เด็กชายประวิทย์ ทองนุ่ม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๖

เด็กชายรชต เห็นประเสริฐ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๗

เด็กหญิงวิชญาดา รอดภัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๘

เด็กชายวีรภัทร สายหยุด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๙

เด็กหญิงศุภรา ทองล้อม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๐

เด็กชายอัษฎาวุธ เพิมพิณทอง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เบ็ญพาด
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๒

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ลาโสภี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๓

เด็กชายพีรวิชญ์ ปญญาสิริพงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงวรพรรณ แก้วสาสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๕

เด็กชายวสุรัตน์ นิลนนท์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๖

เด็กชายสถาพร ศรีสะอาด
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๗

เด็กชายสราวุธ ธรรมรักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๘

เด็กชายสุพรรณภูมิ ทองนุ่ม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๙

เด็กหญิงกัลยา สะไครเสน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงกาญจนาวดี พุ่มน้อย
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๑

เด็กชายกิตติธร พรหมชนะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๒

เด็กชายก๊อต -

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๓

เด็กชายจิรพงศ์ อินทสด
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๔

เด็กชายชมาย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ตัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงนิจิราภรณ์ เพลงน้อย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๗

เด็กหญิงบุษยมาส สอนใจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๘

เด็กหญิงปภาวดี นำดอกไม้
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๙

เด็กชายปรวีร์ สังข์ทอง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๐

เด็กชายพงศธร ระเบียบ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา โพงขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๒

เด็กชายภัทรดนัย เพลงน้อย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๓

เด็กชายภูตะวัน ดีคล้าย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๔

เด็กหญิงมน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๕

เด็กหญิงลักขณา ศรีโสภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๖

เด็กชายวีรภัทร สุวรรณมิสระ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๗

เด็กหญิงศุภนิดา สุวรรณมิสระ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๘

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๙

เด็กชายสิรยุทธ ริมทาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๐

เด็กหญิงสุจิตรา ดอกพรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๑

เด็กชายอภินันท์ จันทร์ศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองดีเลิศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๓

เด็กหญิงเอมอร -

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๔

เด็กหญิงไฉไล -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๕

เด็กชายกฤษฎา พรหมชนะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๖

เด็กหญิงพูนศรีรัตน์ สุวรรณมิสระ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๗

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

ภมรพล
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ไทยพยัคฆ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๙

เด็กชายกฤษฎา อินรักษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๐

เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๑

เด็กหญิงขวัญกมล วังกุ่ม
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๒

เด็กหญิงคณิตา ศิลป
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๓

เด็กชายจตุภัทร ประเสริฐ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๔

เด็กชายจักรินทร์ แต้ยินดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๕

เด็กหญิงจันทิมา สังขรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๖

เด็กชายชญานนท์ หลากกลินหอม

่

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๗

เด็กหญิงชนิดาภา ตาลเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มังคัง

่ ่

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๙

เด็กหญิงณัฐพร ศรีทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๐

เด็กชายณัฐพล เพ็ชรเสน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๑

เด็กชายดนัย แวหะหมัด
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๒

เด็กชายดนุสรณ์ อินทรักษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๓

เด็กชายธนพนธ์ ประทุมสูตร
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๔

เด็กหญิงธัญสินี สังข์ทอง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๕

เด็กชายนันทวัตร์ จันที
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงปทิตตา มาปู
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงประภัสสร ทองเชือ

้

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงพรนัชชา เมืองนิล
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๙

เด็กหญิงพัชรีพร จันทร์สวาท
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๐

เด็กหญิงพิจิตรา บุญลือ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงภัทรศรี กุมภาพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๒

เด็กหญิงมณฑกานต์ ทานนท์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๓

เด็กชายรัฐตภูมิ ศรีภุมมา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงลักษมี เซียงจง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๕

นายลาโซ -
๓๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงวรรณิดา เชือดี

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงวรัญญา ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงวิภาพร เหล่าจัน

่

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงศศิธร ยารัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กชายศุภโชติ ยากลินหอม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กชายสิทธิพล คำปรีชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๒

เด็กหญิงสิริวิมล ชังใบวงษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๓

เด็กชายสุชิวุฒ เห็นประเสริฐ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ วารี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงอนุธิดา ฉายแสงรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กหญิงอรณัส จันทร์สวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๗

เด็กชายอรรถพล แสงทอง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงอัญชิสา มอญชัยภูมิ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๙

เด็กหญิงอุษามณี บุญประเสริฐ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๐

เด็กชายเนติธร แหวนวิเศษ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงเนเน่ -
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงใหม่ -
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๓

เด็กชายไกรวิชญ์ บุญเกตุ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงขวัญจิรา สระหงษ์ทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงคีตาภัทร วงษ์วิจารณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๖

เด็กหญิงจรีรัตน์ นิลศรีเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๗

เด็กชายจรูญโรจน์ สบายสมัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงจำปา ปราณีประเสริฐ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๙

เด็กหญิงจิดาภา วงษ์สนิท
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๐

เด็กชายจิรพัชร สมพรสุขสวัสดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๑

เด็กหญิงญาณัจฉรา เบ็ญพาด
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ ดนัยศิริพงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๓

เด็กชายณัฐภัทร กล่อมดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองแสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงดวงกมล จันทนุช
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงดวงกมล พันทา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กหญิงดวงกมล สมพรสุขสวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงดาราวรรณ ดนัยศิริพงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๙

เด็กชายธนากร สืบกลัน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๐

เด็กชายธนิสร สังข์ทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๑

เด็กชายธีรภัทร มณฑาทัศน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๒

เด็กชายธีรภัทร์ กาญจนจิวะสิงห์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๓

เด็กชายนันทวุฒิ อู่สุวรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงนันทิชา ระเบียบ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๕

เด็กหญิงนุตประวีณ์ เพชรดำดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงนำ -
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๗

เด็กหญิงบุษบา พุทธจรรยา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๘

เด็กหญิงปยธิดา ประประโคน
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงพรนภา นาคเขียน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๐

เด็กชายพรพจน์ ผิวหอม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงพัชรพร รูปขำดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ คล้ายคลัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๓

นายพีรพัฒน์ รวมออม
๓๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๕

เด็กหญิงภาคินี สิทธิธัญญาศิลป
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๖

เด็กหญิงวรัญญา สำราญสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๗

เด็กหญิงวริษา มณฑาทัศน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ มุ่งอ้อมกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๙

เด็กชายวีรศักดิ

์

แซ่จันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๐

เด็กชายวโรดม แก้วมี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๑

เด็กชายศักดิดา

์

เหม็นหอม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๒

เด็กชายศิหราช สุวรรณา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๓

เด็กชายศุภณัฐ ใจดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สุนเชียง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๕

เด็กหญิงสุนิสา สุวรรณศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๖

เด็กชายอภิวัฒน์ จันทร์แดง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ กองขันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๘

เด็กชายเมธา ปุริสพันธุ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สังสนา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๐

เด็กชายชนชัย ชาวเลาขวัญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๑

เด็กชายณศักดิ

์

ฉายแสงรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๒

เด็กชายนวพล นำค้าง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงศดานันท์ สาโล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๔

เด็กชายจตุรงค์ ประเสริฐ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ประเสริฐสัง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์วงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๗

เด็กชายวุฒินันท์ ศรีมันตะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๘

เด็กหญิงชลดา ตังจิตต์

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๙

เด็กหญิงภัชรา เรือนทองคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๐

เด็กหญิงวาสินี ระเบียบ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๑

เด็กหญิงศศิกานต์ สุขเกษมฤทัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สืบบุก
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๓

เด็กชายวิทยา ศรีสวย
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๔

นายนันทวัฒน์ เทพทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๕

นางสาวรุ่งทิพย์ ทิพวัณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๖

เด็กชายวิทยา บริรักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๗

นางสาวญาวดี ศิริอมรกูล
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๘

นางสาวปนัดดา หอมทวนลม
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๙

นายสุเมธ แซ่ตัน
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๐

นายเจษฎากร สืบบุก
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๑

นายไชโย ศิริถิ
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เพลงปาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๓

เด็กหญิงสลิลาทิพย์ สังขบุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงสำลี โสน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๕

เด็กชายอภิชาต จีนดอนไพร
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๖

เด็กหญิงอรณัญช์ คชกฤษ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๗

เด็กหญิงอริสา คันธรินทร์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๘

เด็กชายกฤษฏิธีริทธิ

์ ์

ใจดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๙

เด็กหญิงนฤมล ปนหยัด
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๐

เด็กหญิงจิดาภา ตังจิตร

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๑

เด็กหญิงปุณยาพร พันธ์แตง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๒

เด็กหญิงศิรินภา ลบแย้ม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๓

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ทองนุ่ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคราช วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๔

เด็กหญิงชลธิชา วิหก
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคราช วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๕

เด็กชายธนภัทร เทียงธรรม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคราช วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๖

เด็กหญิงผุสสดี ฉัตรแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคราช วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๗

เด็กชายพงศกร คุ้มกลัด
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคราช วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุษราโศภิษฐ์กุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคราช วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๙

เด็กหญิงโยษิตา แซ่เฮง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคราช วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๐

เด็กหญิงชิดชนก จันทร์ที
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๑

เด็กหญิงญาณาธิป เบ็ญพาด
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ คงกระพัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๓

เด็กชายธีรภัทร พรหมมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๔

เด็กชายนิพัฒน์ หอมพรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๙ / ๔๓๓
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กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๕

เด็กหญิงปาณิภา จันทร์ที
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ รอดรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงภุมรี บุญมานุช
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ พันอิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๙

เด็กชายภูริภัทร เอกธวัชชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๐

เด็กหญิงราชาวดี เบ็ญพาด
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๑

เด็กหญิงศิริประภา ฟกลำภู
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๒

เด็กหญิงศุชาวดี เซียงหลิว

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๓

เด็กหญิงษมนพรรษ เบ็ญพาด
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๔

เด็กชายสรพัศ นิลโท
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ใจตรง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๖

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

รักษี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๗

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ รุ่งกลิน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๘

เด็กหญิงอัจฉรา ม่วงศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๙

เด็กชายเจริญพล เชือทอง

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กหญิงเมวดี โพธิศรี

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๑

เด็กชายกรวิชญ์ วิเศษสิงห์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๒

เด็กหญิงกัลยา เพลงปาน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๓

เด็กชายชลชาติ เบ็ญพาด
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงชลดา ม่วงศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เมืองมนต์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๖

เด็กหญิงฐิติพร กลีบทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา มีจัน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๘

เด็กชายธนชัย ประสพโชค
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๙

เด็กหญิงรภัส เสียงโสม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๐

เด็กชายรัฐศักดิ

์

ชลายนนาวิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กหญิงวนัชพร ลำเลิศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงอังคณา เบ็ญพาด
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงเบญจชิตา เบ็ญพาด
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงเอมี

่

ไวท์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงณัฎฐา แก้วแกมทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๖

เด็กชายธนกร ขจรสมบัติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๗

เด็กชายธนราช รูปงามดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เบญพาด
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงพิรญาณ์ เบ็ญพาด
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๐ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ มูลระหัต
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงรัฐกานต์ สาดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงเพชรลดา มณีเพ็ชร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงพรลภัส เพชรซ้อน
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สุกใส
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงกนกร สุขใจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๖

นางสาวชนาพร ช่อผกา

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๗

เด็กชายอดิศร เบ็ญพาด
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๘

เด็กหญิงรัตนภรณ์ อินทร์แสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มะเอียง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๐

เด็กชายธนพนธ์ คำหอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๑

เด็กชายอนุเทพ คชพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๒

เด็กชายจารุกิตติ

์

ศรีผลสมอ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงชนัญชิดา กล้าหาญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๔

เด็กหญิงวาริน แสงสุวรรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๕

เด็กหญิงศศิกาญจน์ อ่อนตีบ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงแก้วตา บ่อบัวทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๗

เด็กชายโกมล สืบดา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๘

เด็กหญิงกชกร กลำทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อรอินทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๐

เด็กหญิงธนารีย์ สายบัวทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๑

เด็กหญิงกฤตพรรณ แดงเจริญ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๒

เด็กหญิงชยาภรณ์ รักคลำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๓

เด็กชายนัทธพงศ์ บุญชู
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๔

เด็กชายปพนวิช จุลสมบัติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๕

เด็กชายพิภพ แก้วไพศาล
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๖

เด็กชายพีระพัฒน์ หว่างดอนไพร
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๗

เด็กชายวรวิทย์ เดชรุ่ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๘

เด็กชายวีระพงษ์ บุญระวัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๙

เด็กชายวุฒิภัทร บุรมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงอิสราภรณ์ สอนใจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงแพรวผกา หงษ์เวียงจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวเขียว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงกุลสตรี จันทบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงขวัญพร พรหมชนะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๑ / ๔๓๓
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กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๕

เด็กชายคงเดช ศรีวิไล
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๖

เด็กชายจักรพรรณ พรหมชนะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงจิดาภา พลอยเดช
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๘

เด็กชายทินภัทร ก้านเหลือง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๙

เด็กชายธนายุต เห็นประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สำเนียงหวาน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๑

เด็กชายธีรพันธ์ ฤทธิจีน

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๒

เด็กชายธีรภัทร พรหมชนะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๓

เด็กชายนันทพงศ์ เพ็งน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เบ็ญพาด
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๕

เด็กหญิงศุภักษร ชูเลิศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๖

เด็กหญิงสรณ์สิริ พรหมชนะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๗

เด็กหญิงอภิญญา สายสล้าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๘

เด็กหญิงณิชนันท์ แสงทองดี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๙

เด็กหญิงรัตน์ติยา ยอดเพชร
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๐

เด็กหญิงวราภรณ์ กลินเกษร

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๑

เด็กชายอดิเทพ ร่วมชาติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงเกศกนก รักษี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๓

เด็กชายธนกร รักษี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๔

เด็กหญิงศศิชา โรจน์บุญถึง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๕

เด็กหญิงสาลินี เชตะโพธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๖

เด็กหญิงสุธินี แก้วเณร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ แปลกผักแว่น
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๘

เด็กหญิงณภัทร เล็กอินทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ อำพุทซา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๐

เด็กชายธีรภัทร ศรีแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๑

เด็กหญิงภารดี สิงห์คำคา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๒

เด็กชายยุทธนา กอแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ญาณศิริ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๔

เด็กชายวรเมธ แสงทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๕

เด็กหญิงวิยาดา บุญลี

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๖

เด็กหญิงศศิประภา จันทร์มา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงกนกกร ศรีอร่าม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงช่อฉัตร แผนสมบูรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงญาณิศา ดาแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๒ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงณัฏฐชา พิเศษกุญชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขโสม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๒

เด็กหญิงธมนวรรณ จาคีไพบูลย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๓

เด็กชายธรรมรงค์ชัย อันทะถา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๔

เด็กหญิงนวพร ชูสงค์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๕

เด็กหญิงนวรัตน์ ชูสงค์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๖

เด็กหญิงประภัสสร กิตติโรจนกุลนที
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๗

เด็กชายปยะบุตร เกิดโพธิชา

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงษ์วิจารณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๙

เด็กชายราชัน ลอยวงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๐

เด็กหญิงลลิตา เล็กอินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ยอดเพ็ชร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๒

เด็กหญิงศิรภัสสร หอมทวนลม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๓

เด็กหญิงศิริญญา แสงอุทัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๔

เด็กชายสรวิศ ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขำคล้าย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๖

เด็กชายเจษฎา สุนทรวิภาต
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๗

เด็กชายเทพนรินทร์ อธิสงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๘

เด็กชายโชคชัย ปาทาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๙

เด็กหญิงไอรัตน์ดา ศรีบัวลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ รักษี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๑

เด็กหญิงกิตติยา คำเบ้าเมือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงจันจิรา โรจน์ปกษาเทพ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงจารุวรรณ บุตรศาสตร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๔

เด็กชายจิตกร หงษ์เวียงจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๕

เด็กชายชานน ใจแข็งดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๖

เด็กหญิงญาดา เทียนสมใจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๗

เด็กชายณัฐพล ยางสวย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๘

เด็กชายต่อสกุล แผนสมบูรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงทิพย์ธิดา แปนเขียว
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงนำริน ทัพปาน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๑

เด็กหญิงบุญฑิตา จวนชัยภูมิ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๒

เด็กหญิงปาริตา คำอาจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงภัณฑิรา แช่มละออ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๔

เด็กหญิงภัทรวดี พุกยงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๓ / ๔๓๓
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กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๕

เด็กชายรัตนชัย ลีสุขสาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๖

เด็กหญิงวริศรา ชายสีอ่อน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๗

เด็กหญิงวริศรา สมยะภัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๘

เด็กชายสหรัฐ ศิลปพงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๙

เด็กหญิงสุชาวดี ทวีศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๐

เด็กชายอภิศักดิ

์

เขียวบริสุทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๑

เด็กชายอัครพล เชือนาม

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๒

เด็กชายเจษฎา สมสาร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๓

เด็กชายเพทาย อำพุดซา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงไอลดา อินทนู
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๕

เด็กชายณรงกรย์ หะระพันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๖

เด็กหญิงณัฐกุล เครือสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เชิดฉัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๘

เด็กชายธีรภัทร จุมพรหม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๙

เด็กชายนัทธพงศ์ เกิดยินดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๐

เด็กหญิงวรรณี ภูนวน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๑

เด็กชายวันชนะ กลินซ้อน

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๒

เด็กชายวัลลภ หะระพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๓

เด็กชายศักดา เล็กอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๔

เด็กหญิงกนกพร โกลากุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๕

เด็กชายกฤษฎา จงประจันต์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๖

เด็กชายขวัญชัย ตันติพิริยะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๗

เด็กชายคมชาญ คำทุม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๘

เด็กชายจิรวัฒ เปยมทอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๙

เด็กชายณัฎฐพล หงษ์เวียงจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๐

เด็กหญิงณัฐณิชา พลายเถือน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๑

เด็กชายตรัยรัตน์ แจ่มจำรัส
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๒

เด็กชายธนดล นามโชติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๓

เด็กชายธนภัทร ลาแพงดี
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๔

เด็กชายธาวิน เบ็ญพาด
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๕

เด็กชายพัชรภูมิ อัศวพรไพบูลย์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๖

เด็กชายพีรภัทร ส่งอิม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๗

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีสมรส
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงภัทรภร วิถีคลองคืน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๙

เด็กชายภูมินทร์ โกทองเจริญ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ แซ่เห่ง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๑

เด็กชายวัชรพงษ์ หงษ์เวียงจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๒

เด็กชายวายุ จำปาดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงวิลาสินี โกลากุล
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๔

เด็กชายศิลายุทธ กุณรักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๕

เด็กชายสุวิทย์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๖

เด็กชายอนุสรณ์ สนิมตัว
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๗

เด็กหญิงอภิญญาพร พัฒรักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๘

เด็กหญิงอาทิมา เกียรตินธินี

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

กิมสาตร์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา สุขโข
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๑

เด็กชายกิตติพงศ์ สุดใจ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ม่อมทับคาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๓

เด็กหญิงกุลยา ใจดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๔

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ พงษ์ศิริ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๕

เด็กหญิงฐานิดา วงษ์จริต
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๖

เด็กชายณัชพล ศรีสมรส
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๗

เด็กชายณัฐพร นาคประดิษฐ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จงมีเลิศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๙

เด็กชายทักษ์ดนัย คล้ายกระแส
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๐

เด็กชายธนชัย จำปาดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงนำทิพย์ ยศวิชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๒

เด็กชายบูรพา เปยมสะอาด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๓

เด็กหญิงปทมาพร อุ่นเรือน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๔

เด็กหญิงพนัสวัน ชอบสอาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๕

เด็กชายพลวัฒน์ มาลัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงมุฑิตา เปยมทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๗

เด็กหญิงวรรณษา ศรีบุญมี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๘

เด็กชายวัชรพงษ์ ปรีเปรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๙

เด็กหญิงวันฤดี พุ่มเกตแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๐

เด็กชายวายุ กอลาพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๑

เด็กชายสรพัศ เพชรพิลา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๒

เด็กหญิงอรวรรณ มาตรศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดิษฐพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๕

เด็กชายเปนหนึง

่

ดอนหว่างไพร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๖

เด็กชายกิตติธัช หนูทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ชอบสะอาด
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๘

เด็กหญิงวาสินี แสนแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๙

เด็กชายสุพัด พันนาเคน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๐

เด็กหญิงสุภัทรตา ขำตระกูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงชุติมา สุริวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๒

เด็กชายณพณัฐ แซ่อัง

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงวรรณิภา รัศมีเดือน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๔

เด็กชายวันชนะ พิทักษ์วงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๕

นางสาวชนิกานต์ เปยมสะอาด

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๖

เด็กหญิงจารุวรรณ หนูสุวรรณ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๗

เด็กหญิงชมพูนุช เทศทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๘

เด็กชายชยกร บุตรสุรินทร์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๙

เด็กหญิงธัญชนก ไทยเจริญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๐

เด็กชายธันยกร เสมแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๑

เด็กชายบอส ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ มูลทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๓

เด็กหญิงวณิชชา สายเทียร
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงวาสนา กิมศาสตร์

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๕

เด็กหญิงสิริวิมล มาตรศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๖

เด็กหญิงสิรีธร วิชาสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๗

เด็กหญิงอรัญญา แสนวัง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๘

เด็กชายอารัญ หอมหวล
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๙

เด็กหญิงธิดาขวัญ หะระพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๐

เด็กหญิงเขมิกา ลีปอพาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๑

เด็กชายณัชพล เขียวชะอุ่ม

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๒

เด็กชายทรัพย์บวร ชูราศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๓

เด็กชายธีระยุทธ ปลืมบุญ

้

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๔

เด็กหญิงนันทิดา ปทุมสูติ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๕

เด็กหญิงวิภาวี พัดไสว
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๖

เด็กชายสัชฌุกร เมืองนก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๗

เด็กหญิงอัญชิสา รักษี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๘

เด็กชายกมลเทพ จิตต์นิยม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๙

เด็กชายประพันธ์ อำปน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๖ / ๔๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๐

เด็กหญิงปานระพี ลักนาลาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๑

เด็กหญิงพศิกา ขุนราช
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

เมืองนก

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๓

เด็กชายอนุชา บุตรพุ่ม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๔

เด็กชายเริงชัย รักษี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงไอริณ ช่างเรือนกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงกรชวัล ใสกระจ่าง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๗

เด็กชายจิรโชติ วงษ์คำมี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์วรรณ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๙

เด็กชายประดิษฐ์ อำปน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงพัชราภา กล้าปราบ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๑

เด็กหญิงวิรัลยา แสนชู
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๒

เด็กชายเลอวิทย์ แซ่จัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๓

เด็กหญิงกนกพร สมสวาท
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๔

เด็กหญิงกนกพร เกิดสิงห์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๕

เด็กชายคามิน วงษ์คำมี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๖

เด็กชายชยุตม์ พยัคฆวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปทุมสูติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา รูปคมสัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๙

เด็กหญิงธมลวรรณ ราชบัณฑิตย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๐

เด็กชายธษา กกอู่
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๑

เด็กชายพิตรพิบูล หงษ์เวียงจัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อิมทอง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๓

เด็กชายวทัญู อำอ่อน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๔

เด็กชายวรายุทธ ฟกอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๕

เด็กหญิงวาเศรษฐี นำเพชร
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๖

เด็กหญิงกาญจนา ทองนุ่ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงฌัชชา พระชนะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๘

เด็กชายธนาคม ปทุมสูตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๙

เด็กชายนันทพงศ์ ปานโพทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๐

เด็กหญิงปาริฉัตร เพ็งเหล็ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๑

เด็กหญิงปาริชาต เพ็งเหล็ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา สุคนธา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๓

เด็กชายภคร ชืนใจดี

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๔

เด็กหญิงรัตติกาล ช่างเรือนกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ถาวรเรืองรุ่ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๖

เด็กหญิงวริษา พัดไสว
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ พันธุ์ใย
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา หงษ์ศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๙

เด็กหญิงณัฏฐา นพแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๐

เด็กชายบันลือ สุขสวัสดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๑

เด็กหญิงลลิดา ชืนใจดี

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๒

นางสาวเสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พึงดำเนิน

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๔

เด็กชายฐิติโชติ ชูชืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๕

เด็กหญิงณัฐชา ใจตรง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงทิพย์ธิดา ช่างเคหะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๗

เด็กชายธวัฒน์ชัย ศรีบัวลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๘

เด็กหญิงบุณยนุช กางอ่อน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๙

เด็กชายปาราเมศ พุฒซ้อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๐

เด็กหญิงพรทิพา ชูศรีจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๑

เด็กชายพัชรพล กลินพุฒซ้อน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๒

เด็กชายพีรพล วงศ์ทอง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๓

เด็กหญิงวรรณศิริ นาคลำภา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๔

เด็กชายสุกัลย์ แก้วสวัสดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๕

เด็กชายเดชาธร เอียมศรีใส

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๖

เด็กชายจิรวัฒน์ หะยาจันทา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๗

เด็กหญิงนันท์ณภัส เข็มเพ็ชร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๘

เด็กชายเอกภพ เฟองนคร
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๐๙

เด็กหญิงชลธิชา พันธ์น้อย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๐

เด็กชายนรุตม์ชัย หอมเกษร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๑

เด็กหญิงบัณฑิตา สระทองทา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๒

เด็กชายปฐวีกานต์ มันคง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๓

เด็กหญิงประภัสสิริ มันคง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๔

เด็กชายศราวุธท์ ทองเคร่ง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา อำพุทซา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๖

เด็กหญิงสุชาวดี กลำคุ้ม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๗

เด็กชายอดิศร วงษ์คำมี
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๘

เด็กชายอดิศร เบียวนาลาว

้

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๑๙

เด็กชายอิทธิพล พงษ์พัว
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๐

เด็กชายนิกร ทองอิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๑

นางสาวรัตนพร พัฒรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๒

เด็กหญิงชนาธิป ทรัพย์พล
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๓

เด็กหญิงณิชา พันธ์แตง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๔

เด็กหญิงทิพยรัตน์ โชระเวก
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๕

เด็กหญิงธนภรณ์ ทุมทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๖

เด็กชายนนทกร กิมสาตร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๗

เด็กหญิงนิศานาถ ชูดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๘

เด็กชายปฏิพล ปลีพุ่ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๒๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ จันทราภิรมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สีหรัง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๑

เด็กชายศุภวิชญ์ อินทสวาสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๒

เด็กหญิงสุวิภา ดีเสมอ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๓

เด็กหญิงอัญชลี บุตรนำเพชร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงเกศฉริน บุตรโคตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อาจคงหาญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๖

เด็กชายเอกรินทร์ อินสวาสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๗

เด็กหญิงธัญชนก ปทุมสูติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๘

เด็กหญิงมนรดา พันจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๓๙

เด็กชายศักย์ศรณ์ อินทสวาสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๐

เด็กหญิงเกวลิน มาลัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๑

เด็กชายวุฒิชัย จีนกระจันทร์ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๒

เด็กชายณัฐชนนท์ ศรีบุญเพ็ง ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๓

เด็กชายธีรภัทร์ สำราญมาก ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๔

เด็กชายภมร เหมือนทองดี
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๕

เด็กชายอชิรวัตร แผนสมบูรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๖

เด็กชายณัฐพล แจ๊ดนาลาว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๗

เด็กชายเตวิช อกอุ่น

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๘

เด็กชายดนุเดช ต้องละมาย
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๔๙

เด็กชายณัฐพล เทพประสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๐

เด็กชายฐิตินันท์ เทียนบุญมี ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๑

เด็กชายสุรเสกข์ นาเจริญ
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงสุรภา ชูศรีจันทร์ ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศรีแก้ว
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงปรัง

่

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๕

เด็กหญิงกัญจนพร แผนสมบูรณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๖

เด็กหญิงภัทรธิดา มันคงดี

่

๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๗

เด็กหญิงฐิติยา ธรรมโลกา
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๘

เด็กหญิงกันยา บุญตา
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๕๙

เด็กหญิงจารุนิภา แผนสมบูรณ์ ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๐

เด็กหญิงนภัสสร ผลานิสงค์
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงอดิสา วงศ์แก้ว
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๒

นางอรพิน ครุฑากูล
๑๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๓

นางสาววชิราลักษณ์ ฉัตรธีระ
๑๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๔

นางสาวดาราวดี ลิมสุวรรณ

้

๑๘/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๕

เด็กชายสรายุทธ แผนสมบูรณ์
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๖

เด็กหญิงเกสรา จีนกระจัน ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๗

เด็กหญิงจิตรลดา เข็มเพชร
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงการะเกด ปรางค์จันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๖๙

เด็กชายธนภัทร เจิมสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๐

เด็กชายณัฐนนท์ สุดนาลาว
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๑

เด็กชายจักรกฤษ คำนวล
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เชือทิม

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงธนัชชา จันทะวิมล
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๔

เด็กชายปราโมทย์ ศรีดีเอียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๕

เด็กชายพีรภัทร เข้ดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๖

เด็กหญิงรติรัตน์ มากะเรือน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๗

เด็กหญิงรัชนี อบทม
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๘

เด็กหญิงวิภา โพธิศรีทอง

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๗๙

เด็กชายวีรวัฒน์ ชมชืน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๐

เด็กชายศุภวิชญ์ นามโชติ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๑

เด็กหญิงเนตรกมล หมันคงดี

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๒

เด็กหญิงกัณฐมณี สุขใส
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๓

เด็กชายกิตติภณ กลมกล่อม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร มากะเรือน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๕

เด็กชายธนาคิม โพธิศรีทอง

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๖

เด็กหญิงนรีกานต์ ศรีรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๗

เด็กหญิงปภาวินี อาจคงหาญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๘

เด็กชายประวิทย์ เหล่าพร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๘๙

เด็กชายประเสริฐ กิมสาตร์

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ อบทม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๑

เด็กหญิงภชรมล ดาผา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๒

เด็กชายชัชชัย นรากร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๓

เด็กชายทินภัทร รอดอ่วม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๔

เด็กชายพีรภัทร มากะเรือน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๕

เด็กชายเสกข์ กุลธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๖

เด็กชายกฤษณะ สายศิริ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๗

เด็กชายคทาวุธ กุมภาพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดอำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๑๙๙

เด็กชายธีรดนย์ แก้วสุกใส
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๐

เด็กชายธีราพัชร สะโรบล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สะโรบล
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๒

เด็กชายอนุสรณ์ พัฒรักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๓

เด็กหญิงรุ่งนภา เกษแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินทรมณี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๕

เด็กชายฐิตินันท์ สนองชาติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๖

เด็กหญิงดวงกมล เวสสันเทียะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๗

เด็กหญิงดวงกมล พลายงาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๘

เด็กหญิงกวิสรา ศรีขาวผ่อง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๐๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร ลำเลิศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๐

เด็กหญิงชลธิชา เกิดพุ่ม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๑

เด็กหญิงณภัทร สายศิริ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองอินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๓

เด็กชายพงศกร รอดยอดสร้อย
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ โพธิศรีทอง

์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงพิมญาดา นกขวัญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๖

เด็กชายพิสุทธิ

์

บริสุทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๗

เด็กชายภูศักดิ

์

วรรณขันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๘

เด็กชายยศพล ชูศรีจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๑๙

เด็กชายรพีพัฒน์ โพธิพรหม

์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๐

เด็กหญิงรัญชิดา โพธิพรหม

์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๑

เด็กหญิงรุจิสา ทองอินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๒

เด็กชายวรชัย แซ่เตียว
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๓

เด็กชายวรพัฒน์ พันธุ์แตง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๔

เด็กหญิงวราวรรณ แก้วตาแจ่ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๕

เด็กชายวรโชติ คำบอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๖

เด็กชายจิตภาพ แผนสมบูรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๗

เด็กชายชนะชัย โพธิทอง

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๘

เด็กชายธนวิชญ์ รักแสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๒๙

เด็กชายธีรภัทร มาตมุนโท
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๐

เด็กชายนที กระโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๑

เด็กชายปาราเมศ เพ็งนาเลน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๒

เด็กชายพัทธ์ชนก อาทิตย์ตัง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๓

เด็กหญิงลักษณ์ชนก อินอำไพ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๔

เด็กชายวราวุฒิ สังขภัสสร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๕

เด็กชายสมพร ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงสริตา สาระบรรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๗

เด็กหญิงอนุสรา จ่าเมือง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดิษฐกระจัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๓๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจหนักดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๐

เด็กหญิงอรไพริน ใจหนักดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๑

เด็กชายอาทิตย์ ปานโพธิทอง

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๒

เด็กหญิงกฤติยา รุ่งเรือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๓

เด็กหญิงจีจี

้

พม่า
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จีนจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ช่างเกวียนดี
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๖

เด็กชายทัศกร สว่างวงศ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงธนัทดา ช่างเกวียนดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงบุญยวีร์ ศรีพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๔๙

เด็กชายปฏิพล ช้างดี
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๐

เด็กชายพรพิพัฒน์ กรส่งแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๑

เด็กชายพิริยะ เชืออยู่

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๒

เด็กชายวัชรพงศ์ มณฑา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๓

เด็กหญิงสตางค์ มีทรัพย์มัน

่

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๔

เด็กชายเฉลิมชัย งามวงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๕

เด็กหญิงเบญญาภา สีสังข์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๖

เด็กหญิงกาญจนา สามพ่วงบุญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๗

เด็กชายคุณากร เพ็ชรพา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๘

เด็กชายชาคริต แก้วบัวดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๕๙

เด็กชายณัฐภูมิ อนุมาตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๐

เด็กหญิงตวงทอง เหมือนเสมียน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๑

เด็กชายธนภัทร สังข์วรรณะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สาลีผล
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๓

เด็กชายธีรเมธ เนียมศรีนวล
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๔

เด็กชายนพพดล แผนสมบูรณ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๕

เด็กหญิงบัวชมพู สระเจา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๖

เด็กหญิงปนัดดา โพธิทอง

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๗

เด็กหญิงปณณิกา พินิจนาด
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๘

เด็กหญิงพลอย ไม้งาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๖๙

เด็กชายล่มฟา โพธิทอง

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๐

นายอภินันท์ บุญล้อม

๑๒/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดอกชะเอม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงจรรยาภรณ์ เจียรนัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๓

เด็กหญิงฉัตรธิดา พันธ์แตง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๔

เด็กชายณัฐวัตร นาพนัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๕

เด็กหญิงสุธิสา มุ่งย่อมกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๖

เด็กชายอัครวิทย์ วัตสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๗

เด็กชายโชคชัย แสนทวี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บางงาม
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๗๙

เด็กชายชลกร มังคุด

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๐

เด็กชายฐิติพงศ์ แก้วปานกัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๑

เด็กหญิงตรีชฎา สวยดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๒

เด็กชายนัฎกานต์ ปางสุวรรณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๓

เด็กชายนันทิภาคย์ จันทร์แก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๔

เด็กชายปติชา หอไชย
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๕

เด็กหญิงพรนภา ผ่อนผัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๖

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ อินทร์พันคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๗

เด็กชายวัชระ หนูทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๘

เด็กชายศิวกร หอมระรืน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๘๙

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ รอดหอมกลิน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๐

เด็กหญิงหทัยทิพย์ สำเนียงดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๑

เด็กชายเทิดศักดิ

์

มิงโมรา

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๒

เด็กหญิงกัญญาภัค สรน์จันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๓

เด็กหญิงญาณิศา เพชร์รัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๔

เด็กชายดนุพล สว่างอารมณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๓ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๕

เด็กหญิงปรายดาว ชุมละออง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๖

เด็กชายรพีภัทร ดาวเรือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๗

เด็กชายอดิศร เยาวโรจน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๘

เด็กชายศรหณุ เมฆอรุณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๒๙๙

เด็กชายขวัญชัย อู่ทอง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงชนกานต์ กางรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๑

เด็กหญิงณัฐชยา แซ่โซว
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๒

เด็กหญิงธนพร ไข่เก่า
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๓

เด็กหญิงปยมาศ ศรีคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๔

เด็กชายสิปปกร ภูเอิบ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา ดิษฐวัตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เค้ากล้า
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงอาทิตยา พวงโลก
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๘

เด็กชายเทวัญ จันทร์กิตติสิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๐๙

เด็กชายลัทธพล ภูลำเนา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๐

เด็กชายคณชัย ชมภูแดง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๑

เด็กหญิงผกามาศ จันทร์ศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๒

เด็กหญิงจอมขวัญ คุณคง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๓

เด็กชายธนพัฒน์ มีชะนะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๔

เด็กหญิงธาดารัตน์ ผิวสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๕

เด็กหญิงนริศรา พ่วงพี
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๖

เด็กหญิงวิชญาพร ศรีคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๗

เด็กชายเจษฎา อินทร์ทับทิม
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๘

เด็กชายพศุตย์ ใจซือ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๑๙

เด็กหญิงสุวนันท์ ม่วงคง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ พุ่มพฤกษ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๑

เด็กหญิงทิพปภา จันทร์นุช
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๒

เด็กชายธีรวัฒน์ สบายใจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๓

เด็กชายนพดล สีภูมี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๔

เด็กหญิงนภัสสร ดอกไม้แก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๕

เด็กชายนฤพนธิ

์

สุวรรณสอน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๖

เด็กหญิงพิรัณญา รบอาจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๗

เด็กหญิงวารี โพธิสุวรรณ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๘

เด็กชายเด่นชัย ปกธงไชย
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๒๙

เด็กชายธนินทร์ เสาศิริ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๐

นางสาวกุสุมา กัณหา
๑๖/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๑

นางสาวนุชนาถ แก้วทอง
๒๗/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๒

เด็กชายชิตษณุ จันทา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร คล้ายทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๔

เด็กชายฑีฑายุ คงเยือกเย็น
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๕

เด็กชายณัฐภูมิ อุดมบูรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๖

เด็กชายพิชิตพงษ์ พิกุลศรี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๗

เด็กหญิงรวิสรา โพธิศรี

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๘

เด็กชายสุชาติ พุ่มพันธุสน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงอภิศรา ชาวบ้านกล่าง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองสุข
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๑

เด็กหญิงกัณยารัตน์ เอียมสอาด

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๒

เด็กชายดนัย บุญสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๓

เด็กหญิงฐิตาพร โพธิพ่วงพันธ์

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงณัฐสุดา เผือกพันธ์มุกข์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๕

เด็กหญิงปนมุกข์ สงพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๖

เด็กชายวรพล ฉัตรทอง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๗

เด็กหญิงวรรณษา สุขประเสริฐ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๘

เด็กหญิงวริศรา หิมโสภา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๔๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุขโสม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๐

เด็กชายสิทธิโชค ประเสริฐศรี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๑

เด็กชายสิทธิโชค สังข์ทองงาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงสิวพร ศิริยานนท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๓

เด็กชายสุเมธ บรรเทาวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๔

เด็กหญิงอรปรียา อินทรพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๕

เด็กชายอิทธิพล ขาวสอาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๖

เด็กหญิงเนตรนภา เผ่าพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๗
เด็กชายเพชรฐกาญจน์

ปานสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๘

เด็กหญิงโสภาพร แจ่มแจ้ง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๕๙

เด็กหญิงฐิติพร วงโคคุ้ม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๐

เด็กชายณัชพล สนธิพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๑

เด็กชายธนากร จำปาเทศ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๒

เด็กชายนัทธพงศ์ ฉัตรทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๓

เด็กหญิงนันท์นภัส เอียมสอาด

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๔

เด็กหญิงนิตยา รอดหอมกลิน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๕

เด็กหญิงนิศามณี เอมคร้า
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๖

เด็กหญิงบุลพร สนธิพันธุ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๗

เด็กหญิงปานตะวัน ร่มโพธิไทร

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
อากรกิจพัฒนากร ๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๖๙

เด็กชายภาคิน นุพิศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๐

เด็กชายรุ่งอรุณ บุญมาก
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงวศินี ศรีลาสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ วิลัยรัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ ใจเรียน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๔

เด็กชายวุฒิชัย ร่มโพธิไทร

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๕

เด็กชายสมเกียรติ พลายละหาร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๖

เด็กหญิงอาภัสริน รักอู่
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๗

เด็กชายมาโนช ศรีลาสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๘

เด็กหญิงอังคณา แสงปลัง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๗๙

เด็กชายเอ๋ ชิดทะวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๐

นางสาวปยะรัตน์ รัตนบุญมีกุล

๑๓/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๑

เด็กชายก้องภพ สะสุภาพ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๒

เด็กชายคุณานนต์ โชคนุ่ม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๓

เด็กชายณัฐพล อาราเม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๔

เด็กชายณัฐภูมิ จ่ายเคร่ง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๕

เด็กชายดุษฎี เอียมอ่อง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๖

เด็กชายทศพร ราศรีเกตุ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๗

เด็กหญิงนาตยา แจ่มจำรัส

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๘

เด็กชายพัชรพล ทองนิล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๘๙

เด็กชายลูกอินทร์ เทพนิมิตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๐

เด็กหญิงวิลาวัณย์ อินเสน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๑

เด็กหญิงศิริภัทร แซ่ลิม

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สายแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๓

เด็กชายอัศนัย อินสว่าง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๔

เด็กหญิงเพชรลัดดา พัดไสว
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๕

เด็กหญิงจิรวราภรณ์ อาญาเมือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๖

เด็กหญิงจุฑามณี วงษ์ท่าข้าม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๗

เด็กหญิงธาราทิพย์ ชังเรือนกุล

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๘

เด็กหญิงปยธิดา แช่มช้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๓๙๙

เด็กหญิงสุรภา โมคกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๐

เด็กหญิงกิงกมล

่

เมียงชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๑

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ชูสีจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๒

เด็กหญิงณัฐนรี บุญวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ยิมยวน

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๔

เด็กชายธีรภัทร์ อุ่นจุ่น
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๕

เด็กชายนาคาพร เสียมหงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๖

เด็กชายบรรณา มะลิวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๗

เด็กหญิงพรรณิตา คชสิงห์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๘

เด็กหญิงภัทราพร วารุกา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๐๙

เด็กหญิงสุวนันท์ เรืองศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๐

เด็กหญิงไคริกา โมคกุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๑

นางสาวประภัสสรา ชาวเลาขวัญ
๐๘/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๒

นางสาวปุญชรัสมิ

์

กาฬภักดี
๑๐/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๓

นางสาวอุทัยวรรณ ศรีรัตรน์
๒๓/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๔

นายเตชิต ภัทรศรีวงศ์ ๕/๑๐/๒๕๒๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ผูกจิตต์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม วัดศรีพนมเทียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๖

นางสาววิยะดา ศรีรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม วัดศรีพนมเทียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงขวัญตา โนนทิง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๘

นางสาวกรรณิกา ทรัพย์วิริยะกุล
๒๔/๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๑๙

เด็กหญิงกฤษณา ดอกมะลิปา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเจริญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๑

เด็กชายธีรภัทร ทิมทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๒

เด็กหญิงนิภารัตน์ ภุมรินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๓

เด็กหญิงปนัสยา ส่งแสงจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๔

เด็กชายปวริศ ศรีพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๕

เด็กชายรัฐภูมิ วงศ์สุวรรณ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๖

เด็กชายศิวกร เปยมสะอาด
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๗

เด็กชายหิรัญ พุฒิตรีภูมิ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๘

เด็กหญิงเบญญาดา โปร่งจิตต์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๒๙

เด็กชายกฤตยชญ์ ขำดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๐

เด็กชายกฤติธี ประนมศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๑

เด็กหญิงกาญจนา ปนวิเศษ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๒

เด็กชายชวัช พุทธรักษา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๓

เด็กชายชาย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๔

เด็กหญิงณัฐธินัน หนูบุญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๕

เด็กชายนวพล เขียวหวาน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๖

เด็กหญิงลักษมี มงคลนำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา พันธุ์สุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๘

เด็กหญิงสุภัสสร ศรีโพธิงาม

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๓๙

เด็กชายอนันทชัย จงเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๐

เด็กหญิงอรพิมล ปนแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๑

เด็กชายเมธี ใจสุขดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๒

เด็กหญิงไอรดา แสงพราย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๓

เด็กชายญาณวิทย์ ขุมทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๔

เด็กหญิงณัฐพร บุญเรืองรอต
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๕

เด็กชายธนภัทร หนูวรรณะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๖

เด็กชายพีรภัทร รุ่งสว่าง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๗

เด็กหญิงสุทธิชา เทพสถิตย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ เสือวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคลุ้ง วัดนำคลุ้ง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๔๙

เด็กชายกฤษณะ เสือวงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคลุ้ง วัดนำคลุ้ง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงจารุกัญญ์ โพธิเหลือง

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคลุ้ง วัดนำคลุ้ง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๑

เด็กชายธีรเดช ตาลเดียว

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคลุ้ง วัดนำคลุ้ง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงพรพิมล เสือวงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคลุ้ง วัดนำคลุ้ง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๓

เด็กหญิงภัทรภรณ์ แซ่ลี

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคลุ้ง วัดนำคลุ้ง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๔

เด็กชายวชิรพงศ์ มาลัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคลุ้ง วัดนำคลุ้ง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๕

เด็กหญิงอมิตตา กันพงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคลุ้ง วัดนำคลุ้ง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๖

เด็กชายสุเมธ ดิษฐวัต
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคลุ้ง วัดนำคลุ้ง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๗

เด็กหญิงกุลปรียา ฉลองภูมิ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๘

เด็กชายธนวรรณ สระทองเคน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๕๙

เด็กหญิงปาลิตา ปรางจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ สืบด้วง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๑

เด็กหญิงศานต์ฤทัย บริสุทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๒

เด็กชายสิทธิกร พวงทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๓

เด็กหญิงสิรภัทร พลยางนอก
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๔

เด็กชายสุรเดช โต๊ะบุรินทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๕

เด็กชายอนุชา หรอดทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา แซ่ใช้
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๗

เด็กหญิงกรณิศ อินเอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๘

เด็กชายชัยณรงค์ อุโบสถ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๖๙

เด็กหญิงณัฐชยา พวงบุบผา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๐

เด็กชายธนดล ดอกพุฒซ้อน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๑

เด็กหญิงนงค์ราม อุ่นอยู่
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๒

เด็กชายนภัส ช่อพะยอม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๓

เด็กหญิงบุษกร ดวงเทียง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๔

เด็กหญิงราชาวดี แชนรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๕

เด็กหญิงวรรณิศา จันทรา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๖

เด็กหญิงวรัญญา สุขเจริญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๗

เด็กชายศักดิรินทร์

์

ลิสอน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๘

เด็กชายศุภวิชญ์ จิตร์ตรีเมต
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๗๙

เด็กชายสนธยา นิลดำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๐

เด็กหญิงสุชาดา ใจตรง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๑

เด็กชายเทวา โสมะมี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๒

เด็กหญิงเบญจพร อุ่มแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๓

เด็กชายโกศล แสงวันทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา เผ่าเสน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๕

เด็กชายกิติพงษ์ เวียงคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๖

เด็กหญิงกิงคุณากร

่

สุวรรณศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๗

เด็กชายคณิศร บุญภิละ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๘

เด็กหญิงจันทิมา สุขเจริญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๘๙

เด็กชายดิศรณ์ เกิดเอียม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๐

เด็กหญิงทรงพร ศรนุวัตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๑

เด็กชายทวีชัย เสือวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ จันทรา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๓

เด็กชายธัญพิสิทธิ

์

ศรีวะอุไร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๔

เด็กชายธีรวัฒ ชูกระจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๕

เด็กชายปกรณ์ อ้อมแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๖

เด็กชายปรเมษฐ์ ชาวลุ่มบัว
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๗

เด็กหญิงรินรดา ลิสอน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๘

เด็กหญิงลลิตา โสมภีร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๔๙๙

เด็กหญิงวรรณนิสา ภูฆัง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๐

เด็กหญิงสายฝน ประยูรวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๑

เด็กหญิงเบญจพร วงษ์คำมี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๒

เด็กหญิงขนิษฐา แสงดิษฐ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๓

เด็กชายนพดล ดอกพุฒซ้อน
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๔

เด็กหญิงนิตยา สุวรรณสี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๕

เด็กหญิงปณัดดา โสชาลี
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๖

เด็กหญิงภัทรวดี ปานดอนลาน
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๗

เด็กชายภันทิลา ฉัตรทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงวรรณนิสา จันทรภรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๐๙

เด็กชายวิชญะ สว่างศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๐

เด็กหญิงวิธิตา เอียมศรีดี

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ครุทธา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชูกระจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๓

เด็กหญิงเฟองฟา แสงดิษฐ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๔

เด็กชายเอกรัตน์ มาลัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๕

เด็กชายธีรภัทร์ ช่างเคหะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๖

เด็กหญิงนิพาดา ชืนด้วง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา กลัดเพ็ชร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๘

เด็กชายภาณุวัตร บุญเกิด
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๑๙

เด็กชายวุฒิชัย สืบเกลียง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๐

เด็กชายสมยศ ผิวพิมพ์ดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๑

เด็กหญิงสุจิตรา สุวรรณศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ โสมภีร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๓

เด็กชายอรรถพล แก่นจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๔

เด็กหญิงอารตี พลอยงาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๕

เด็กชายเจมส์ บุญครอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๖

เด็กชายพัชร เอียมอดุง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๗

เด็กหญิงพานทอง ทองมณโฑ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๘

เด็กหญิงวันวิสา คงปน
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๒๙

เด็กชายสุรวุธ สุวรรณศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๐

เด็กชายจักรวุฒิ อินทรมนต์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๑

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ปนแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงชยาภรณ์ ประสพสุวรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๓

เด็กหญิงณัฐพร ทองเหม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๔

เด็กหญิงดวงวิภา รัตนปญญา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๕

เด็กหญิงธิรดา จีนกระจัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

อาจคงหาญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๗

เด็กหญิงพรชิตา โพธิศรีทอง

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา แผนสมบูรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๓๙

เด็กชายยงยุทธ์ โพธิเรือนดี

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๐

เด็กหญิงวิชุดา บุญชู

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ พุ่มโยนก
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ มีแย้ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๓

เด็กหญิงอัจฉรา ชืนจรเข้

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๔

เด็กหญิงอัญธิกา รถจักรดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๕

เด็กหญิงโสภิตวลัย มูลวัติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๖

เด็กหญิงโสภิตา โพธิศรีทอง

์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๗

เด็กชายไกรวิชญ์ ดวงสัมฤทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๘

เด็กชายไตรภพ แสงดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๔๙

เด็กหญิงกนิษฐา วิจิตรานนท์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจิมสุวรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กุสัว

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๒

เด็กชายณัฐกฤต โพธิทอง

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๓

เด็กชายติณณภพ ลำเลิศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๔

เด็กชายนพรัตน์ โพธิเรือนดี

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๕

เด็กชายปณชัย นุชสวาท
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๖

เด็กหญิงสุมารี ชุ่มเย็น
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๗

เด็กชายอติชาติ โพธิศรีทอง

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๘

เด็กชายโยธิน ศรีรัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงกนกกาญจน์ ทองแท้
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๐

เด็กชายกรวิชญ์ จรเข้
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๑

เด็กชายจักรชัย เล็กกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

ทองอินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๓

เด็กชายทิวากร หมวดผา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๔

เด็กชายนันทวัฒน์ ปาลนาค
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๕

เด็กชายรพีภัทร โพธิศรีทอง

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๖

เด็กชายศุภภัทร ใจซือ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๗

เด็กชายอมรเทพ จันทบุตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๘

เด็กชายนรวีร์ โพธิศรีทอง

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๖๙

เด็กหญิงมนฤดี วงษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๐

เด็กชายอธิชา เขียวแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๑

เด็กชายอนุภัทร อุ่มน้อย
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๒

เด็กชายฐากูร ทองแท้
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๓

เด็กหญิงจิตรานุช วงษ์พันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๔

เด็กชายชานน จีนกระจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๕

เด็กชายธนูชัย จงเจริญกิตติกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๖

เด็กชายธราธิป มายืนยงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๗

เด็กชายบัณฑิต มาเสม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๘

เด็กชายประวิทย์ มาตรวิจิตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๗๙

เด็กชายปยวัฒน์ ศรีบุญเพ็ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๐

เด็กชายรัชพล จันทร์เรือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๑

เด็กชายลัทธพล บุญส่ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๒

เด็กหญิงศลิษา บุญพา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๓

เด็กหญิงศิริพร ปญญายศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๔

เด็กหญิงสุรารักษ์ สดแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๕

เด็กหญิงเมษา บุญเสนาะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๖

เด็กชายภัทรดนัย ศรีวิเชียร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๗

เด็กชายกิติศักดิ

์

เอมสมบุญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชัยชนะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๘๙

เด็กชายอนันตศักดิ

์

หงษ์ศรีทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๐

เด็กชายชาคริต พูลกิง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๑

เด็กหญิงญาณศิริ ศรีเหรา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๒

เด็กชายฐนกร ลอยแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๓

เด็กชายทศพล แสงทองดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๔

เด็กชายธวัชชัย หงษ์เวียงจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๕
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

แจดทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๖

เด็กหญิงประภาพร สุวรรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๗

เด็กชายประสิทธิชัย ผลอุดม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๘

เด็กชายปาราเมศ จันทร์ประเทศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงวิภาดา โพธิไพศาล

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๐

เด็กชายวิรุฬห์ พู่พงษ์พันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๑

เด็กชายศุภากร ลาวทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๒

เด็กชายสรรชัย ศรีจันทร์อินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๓

เด็กชายสรศักดิ

์

รุ่งเรือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๔

เด็กชายหงส์ชาติ เสียงดัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๕

เด็กหญิงกชกร ทองดอนกุ่ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๖

เด็กชายกฤษดากร โพธิศรีทอง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๗

เด็กชายบัญชา จิตอมรพรรณา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๘

เด็กชายภูวเดช อุ่มน้อย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๐๙

เด็กชายวงศกร อุ่นทร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๐

เด็กชายกฤชนัท นพวงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา จิรศาสน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๒

เด็กหญิงกิตติกานต์ นาคศรีโพด

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๓

เด็กหญิงจันทกานติ

์

มากระจัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๔

เด็กหญิงญดาพร อนุศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๕

เด็กหญิงณัฐวดี แผนสมบูรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๖

เด็กหญิงณิชา อ่อนเฉียบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๗

เด็กชายทินภัทร มากระจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๘

เด็กชายธนพนธ์ แผนสมบูรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๑๙

เด็กชายธนภัทร จีนกระจัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๐

เด็กหญิงนฤมล สมเหมาะ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๑

เด็กหญิงปวริศา จงรักษาวงศ์กุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๒

เด็กหญิงปานทิพย์ คงสุวรรณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๓

เด็กหญิงรดา แก้วเลาขวัญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงวิริยา จงรักษาวงศ์กุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๕

เด็กชายวิรุตน์ นงนุช
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๖

เด็กชายวีรภัทร รักอู่
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๗

เด็กชายศิรวิชญ์ เกศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๘

เด็กชายสิรภัทร แสงสว่าง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๒๙

เด็กหญิงอชิรญา ศรีสุข
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงอภิรดี มีแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงเกสรา แก้วเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ แก้วลาวขวัญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๓

เด็กชายเอกราช พลพวก
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงคณิตา โบราณกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ปทุมสูติ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๖

เด็กชายนิภัทร์ แซ่ล้อ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๗

เด็กหญิงวาสิตา วงค์ดีอินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๘

เด็กหญิงศศิชา เอียมเงิน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๓๙

เด็กหญิงสายพิน วงค์ดีอินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๐

เด็กชายอิทธิชัย พงษ์บุรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ จักร์กรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๒

นายอำนาจ กลันเขน

่

๑๗/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๓

เด็กชายจิรายุ ทองสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ขันอาษา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๕

เด็กหญิงชารีรัตน์ ฉะโลมกลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๖

เด็กหญิงตะวัน สำเภาทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๗

เด็กหญิงมนัสวรรณ อภัยจิตต์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ วงษ์ธรรม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๔๙

เด็กหญิงศลิษา ผลจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๐

เด็กหญิงสุทิตา นาสวนสูติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๑

เด็กชายอทิเทศ ไม่ทราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๒

เด็กชายเอ ไม่ปรากฎสกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๓

เด็กหญิงแคท
ไม่ปรากฎนามสกุล ๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๔

เด็กหญิงพัชราวัลย์ เพ็ชรรัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๕

เด็กหญิงสุธิมา สมีเพ็ชร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๖

นางสาววันเพ็ญ เมียงแก

่

๑๙/๓/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร์ พิทักษ์คีรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๘

เด็กชายจตุรพล โต้งฟา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๕๙

เด็กชายจิรวัฒน์ สวัสดิณรงค์

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๐

เด็กหญิงพนิดา ใบบัว
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สวัสดิเจริญ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๒

เด็กหญิงศุภนิดา อ่อนเบา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๓

เด็กหญิงสุวิมล คงวิเชียร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๔

เด็กหญิงหทัยชนก สวัสดิฐิติเลิศ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๕

เด็กชายอนันตศักดิ

์

โต้งฟา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๖

เด็กชายอนุรัตน์ อินทรภักดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ แถวปลิว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๘

เด็กหญิงอริศรา จันทร์ประเสริฐ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๖๙

เด็กชายเลิศชัย นุมะลิจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๐

เด็กชายชิติพัทธ์ -
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๑

เด็กหญิงทิพวรรณ สุวรรณสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๒

เด็กหญิงวาสินี -
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๓

เด็กหญิงปนัดดา บุญเลียง

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๔

เด็กชายอนุวัฒน์ โต้งฟา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๕

เด็กหญิงรุ่งนภา สวัสดิชโลบลกุล

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๖

เด็กชายโสพณวิชญ์ ทองเนียม
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๗

เด็กหญิงจินดาพร จำปาหอม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ สุภาพรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา กระดังงา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๔ / ๔๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๐

เด็กชายณัฐพงศ์ เขตคีรีวิลาส
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๑

เด็กชายพีระพัฒน์ นาสวนอภิรมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๒

เด็กหญิงศุภนิดา สุขสถาพรชัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๓

เด็กหญิงแพรพิไล ลำใยเจริญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๔

เด็กหญิงชุติภา ลำใยรุ่งเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๕

เด็กชายรพีภัทร รัตนาวาริน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๖

เด็กชายวิโรจน์ คณทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๗

เด็กชายศักดิดา

์

บ้านกลางดิลก
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๘

เด็กหญิงสุวภัทร รัตนาวาริน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๘๙

เด็กชายอนุสรณ์ สวัสดิชโลบลกุล

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๐

เด็กหญิงอรพิมล แสนทรัพย์สิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๑

เด็กหญิงคารามาย ไพรเถือน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๒

เด็กหญิงจาลี ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๓

เด็กหญิงชลนิชา ภางาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๔

เด็กชายตรีภพ พละศักดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๕

เด็กหญิงทิพย์ธิดา นาสวนจุติ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๖

เด็กชายธนกร ศรีสงสาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๗

เด็กหญิงธัญพร นงรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๘

เด็กหญิงปณธณา ทองดา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๖๙๙

เด็กชายพงศภัค กันแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๐

เด็กชายพิชิต ศรีวรรณะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๑

เด็กชายศุภกิจ อ่อนเบา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๒

เด็กหญิงอังคณา บัวรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

เนธิบุตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ พวงมาลัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๕

เด็กหญิงสุนารี ไม่มีนามสกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๖

เด็กชายอนุพล นาสวนสล้าง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๗

เด็กชายโบโบ้ -
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๘

เด็กหญิงนงนภัส สวัสดิถาวร

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านองหลุ วัดองหลุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๐๙

เด็กหญิงนุสรา โต้งฟา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านองหลุ วัดองหลุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๐

เด็กหญิงบุณยานุช เริมยินดี

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านองหลุ วัดองหลุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๑

เด็กหญิงโยษิตา โต้งฟา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านองหลุ วัดองหลุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๒

เด็กหญิงดรุณี
นาสวนเจริญวงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านองหลุ วัดองหลุ  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๓

เด็กชายทองชัย สุขใจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๔

เด็กชายธีรภัทร เกษมโสต
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๕

เด็กชายบอย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๖

เด็กชายสิรพงษ์ ปญเจียง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๗

เด็กชายสิรวิชญ์ เลิศสุทธิไกรศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๘

เด็กหญิงองุ่น ไม่ทราบ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๑๙

เด็กชายอชิระ ผลจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๐

เด็กหญิงเสาวรินทร์ ผลจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๑

เด็กหญิงแนน ไม่มี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๒

เด็กหญิงกมลวรรณ แวงแสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๓

เด็กชายชะนาย ไม่ทราบ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๔

เด็กหญิงพัชรา คำงาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๕

เด็กหญิงพิรมย์ญา ฤทธิเดช

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๖

เด็กหญิงอรจิรา โมกงาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๗

เด็กหญิงกานต์สินี สวัสดิกุสุมภ์

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๘

เด็กหญิงจันทมณี
กนกแก้วลายทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๒๙

เด็กหญิงจีรวรรณ ศิริเขตกิจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๐

เด็กหญิงนาตาลี พุทธวรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๑

เด็กหญิงผุสดี กิติพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๒

เด็กหญิงฝน ภูผาเจริญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๓

เด็กหญิงยศวดี สวัสดิคณา

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๔

เด็กหญิงยุพาพร สุดละม่อม
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๕

เด็กหญิงวนิดา มาเขียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๖

เด็กชายวันชัย -
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๗

เด็กหญิงวิภาศินี ชาวนาฝาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา สวัสดิกระวี

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๓๙

เด็กหญิงสุธิพร สวัสดิคณา

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๐

เด็กชายสุภกิจ ตรีศร
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๑

เด็กหญิงอรณิชา กระดังงา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๒

เด็กหญิงอรรยา สินบุญมา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๓

เด็กหญิงอรสา -

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๔

เด็กหญิงแสงเดือน นาสวนเสถียร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

สวัสดิกสิณ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๖

เด็กชายฉัตรมงคล ทองอ้วน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๗

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ศรีสุวรรณมาลา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๘

เด็กชายปยพัทธ์ ขำคม
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๔๙

เด็กชายมด กะเหรียง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๖ / ๔๓๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๐

เด็กชายสมพงษ์ นาสวนเสถียร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๑

เด็กชายสันติสุข ราชลคร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บัววัฒนา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๓

เด็กชายชนาธิป สุขคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๔

เด็กชายชลัม เทพพารักษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๕

เด็กชายนัย ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๖

เด็กชายศักดิศิริ

์

มังศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๗

เด็กชายอาคม นิธากรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๘

เด็กชายปยะพงษ์ อยู่ศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๕๙

เด็กหญิงวลัยภรณ์
นาสวนเกรียงไกร

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๐

เด็กชายเวหา ถาน้อย
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดวังผาแดง  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ฐิตยานุวัฒน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๒

เด็กหญิงกรกมล สวัสดินที

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๓

เด็กหญิงณัชชา แสนคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๔

เด็กชายณัฐกานต์ พันขะวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๕

เด็กชายณัฐชนนท์ สวัสดิวนากุล

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๖

เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

คูหา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๗

เด็กชายธงชัย เฮาเลิศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๘
เด็กชายประพันธ์พงษ์

ลำไยหวานชืน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๖๙

เด็กหญิงปานตะวัน เข็มทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๐

เด็กหญิงภานุมาศ หอมทวนลม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๑

เด็กชายมงคล อินทรกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๒

เด็กชายวันเฉลิม สวัสดิวนาทร

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๓

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สำนักอารี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๔

เด็กชายอนุ พรมมา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๕

เด็กชายอนุชา โฉมงามดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๖

เด็กหญิงอรณิชา วงษ์ไทย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๗

เด็กชายเริงฤทธิ

์

กายฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๘

เด็กชายต้น อัคจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๗๙

เด็กชายวาธี สวัสดินาชัย

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๐

เด็กชายสรณ์สิริ สว่างศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๑

เด็กหญิงอาริสา อ่อนแย้ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาโจด  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๒

เด็กหญิงกลอย ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๓

เด็กหญิงกัลยา มัญยะหงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

งามเลิศสว่างวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๕

เด็กหญิงจนแต ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๖

เด็กหญิงจันทร์นี ไม่มีชือสกุล

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๗

เด็กหญิงจิดาภา ปุณณะการี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๘

เด็กหญิงจิตตา ไม่มีชืสกุล

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๘๙

เด็กชายชวัลภัทร ปุณณะการี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๐

เด็กชายชัยวัฒน์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๑

เด็กหญิงดารินทร์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๒

เด็กหญิงดาว เจริญบุญฑริก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๓

เด็กหญิงดาว ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๔

เด็กหญิงดี ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๕

เด็กชายทรงวุฒิ นทีธรรม
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงทิริษา อุตมะธงชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๗

เด็กหญิงธนพร ปุณณะการี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๘

เด็กหญิงธนพร ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๗๙๙

เด็กหญิงธนพร ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๐

เด็กชายธีระ ทองอินทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๑

เด็กหญิงน้องหวาน ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๒

เด็กหญิงนำค้าง ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๓

เด็กชายบัณฑิต ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๔

เด็กหญิงปะภิมา ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๕

เด็กหญิงปนมณี วิเชียรเลิศ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๖

เด็กชายปอนเนยี ไม้มีชือสุกล

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๗

เด็กหญิงพิมผกา หงษ์กิตติพร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๘

เด็กชายพีรดนย์ เรืองรอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๐๙

นางสาวมะลิ ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๐

เด็กหญิงวรัชยา พุฒตาล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๒

เด็กหญิงวัชรี ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๓

เด็กหญิงวันณา พงศ์สงวนพร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๔

เด็กหญิงศันสนีย์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๕

เด็กหญิงสุวภัทร ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๖

เด็กหญิงอ้อย ไม่มีชือสุกล

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๗

เด็กหญิงบุษบา -
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๘

เด็กชายมานพ เอ็นดู
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๑๙

เด็กชายรัตนพล ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๐

เด็กหญิงเย็น ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๑

เด็กชายโชคชัย อุดมกุลวินิจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๒

เด็กหญิงกฤติกา ดวงแก้วกมล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๓

เด็กหญิงกันยา อุดมสกุลทิพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๔

เด็กหญิงกาญจนา ไม่มีชือสกุล

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๕

เด็กหญิงจันทนา ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๖

เด็กหญิงจำปาทอง หงษ์รัตนศักดา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๗

เด็กหญิงชมพู้ สุทธิวงศ์ษา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๘

เด็กชายชาญ มัญยะหงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๒๙

เด็กชายณัฐพล สุคนธรักษ์โชติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๐

เด็กหญิงทัดดาว ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๑

เด็กชายธนพล บุญมี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๒

เด็กชายธีรเดช ประดิษฐ์พงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๓

เด็กชายปรีชา ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๔

เด็กชายพงษ์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๕

เด็กหญิงพลอย อุดมสุขสำราญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๖

เด็กหญิงพิกุล บุตรจุมปา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๗

เด็กหญิงพิม อุดมสุขสำราญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๘

เด็กชายรักชาติ อุดมนวลศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๓๙

เด็กชายวิชิต ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๐

เด็กชายสมยศ ไม่มีชือสกุล

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๑

เด็กชายอมร อรัญไพจิตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๒

เด็กชายอานนท์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๓

นางสาวอีดีด ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๔

นางจีระนันท์ บุญแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๕

นายฐาปณัฐ อยู่สงค์
๒๘/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๖

นายภานุวัฒน์ แผนสมบูรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๗

นายรัชต์ภาคย์ ทองศิริธนรัชต์
๒๘/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๘

นายศุภากร เมฆขยาย
๒๐/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๔๙

เด็กหญิงกนกพร ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๐

เด็กชายกนกพล กุลเรืองไกล
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๑

เด็กชายกนกพันธุ์ พันธุ์นาค
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๒

เด็กหญิงกนกรัตน์ นิลภมร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๔

เด็กหญิงกัลยกร สังขธำรง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๙ / ๔๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๕

เด็กหญิงกัลยา สุนัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๖

เด็กหญิงกานต์ ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๗

เด็กชายกานต์ ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๘

เด็กหญิงกิตติยา ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๕๙

เด็กชายก้องภพ ปุณณะการี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๐

เด็กชายคำเสาร์ -
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๑

เด็กหญิงจริยวรรณ รวีโชติภัคนันท์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๒

เด็กหญิงจันทกานต์ พิมพา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๓

เด็กหญิงจันทรัช อุดมศรีอำพัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๔

เด็กชายจันทิพย์ กันทรพิมาน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๕

เด็กหญิงจารุมน ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๖

เด็กหญิงจิตรสินี เสดวงชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๗

เด็กชายจิน ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๘

เด็กหญิงจินตนา ศรีเริมสกุล

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๖๙

เด็กหญิงจินตนา หงษ์รุ่งเรืองชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๐

เด็กหญิงจีรนันท์ สังขประเสริฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๑

เด็กหญิงจีราวรรณ มังคะราช

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๒

เด็กหญิงชนาพร ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๓

เด็กหญิงชนารดี สังขประเทือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๔

เด็กชายชัชวาล ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๕

เด็กหญิงชัญญา ทองผาโคทร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๖

เด็กหญิงซากูระ จิระภาวี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๗

เด็กหญิงณัฏฐา กราบทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๘

เด็กหญิงณัฐชา จันทะตะโร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๗๙

เด็กหญิงณัฐธิกา ปกนอก
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๐

เด็กชายณัฐพล ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๑

เด็กหญิงณัฐรดา ยะวัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๒

เด็กชายดำน้อย ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๓

เด็กหญิงทัดดาว อุดมศรีอำพัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๔

เด็กหญิงทาวินี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๕

เด็กชายทิชาพล ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๖

เด็กชายธนชัย ไม่มีนามสกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๗

เด็กชายธนวุฒิ ธรรมวิเศษ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๘

เด็กชายธนะพล เจริญกวินกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๘๙

เด็กชายธนากร อินทร์ต้นวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๐ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๐

เด็กหญิงธนาพร ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทิพย์คำวัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๒

เด็กชายธันย์ชนก สวัสดิกิตติ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๓

เด็กชายธีรภัทร วงศ์ษาหงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๔

เด็กชายนพชัย ถนัดแดนไพร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๕

เด็กชายนพดล ปลิดดอก
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๖

เด็กชายนพวัฒน์ ไทรสังขดุษฎ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๗

เด็กหญิงนัชรินทร์ ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๘

เด็กหญิงนันทนา อุดมสุขอรัญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๘๙๙

เด็กหญิงนันทิดา สาเล็ก
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๐

เด็กหญิงน้องพร -
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๑

เด็กหญิงน้องพูล -
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๒

เด็กหญิงน้องหญิง ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๓

เด็กหญิงน้องเมย์ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๔

เด็กหญิงนำชา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๕

เด็กหญิงนำฝน ไม่มีนามสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๖

เด็กหญิงนำหวาน ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๗

เด็กชายบารมี ตระกูลเรืองรุ่ง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๘

เด็กชายปฏิภาณ เรืองขจร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๐๙

เด็กหญิงปณัฐสยา ชาวกรุงเก่า
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๐

เด็กชายปภังกร ทองสด
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๑

เด็กหญิงประภัสสร พัฒนมาศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๒

เด็กหญิงปรานปริยา ดาวเรือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๓

เด็กหญิงปรีชญา เสือทุเรียน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๔

เด็กหญิงปยาณี นัยวิริยะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๕

เด็กหญิงฝน ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๖

เด็กชายพงศกร มานพพนาไพร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๗

เด็กหญิงพนิตา ไม่มีนามสกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๘

เด็กหญิงพันธิตรา ไทรสังขดำรงพร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๑๙

เด็กหญิงพันธ์วิรา ยังเปรมปรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๐

เด็กหญิงพัศสุภา ปุณณะการี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๑

เด็กชายพิสิษฐ์ ปลิดดอก
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทัยกุลวารี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๓

เด็กชายพุทธรักษ์ ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๔

เด็กหญิงพูดาป ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๑ / ๔๓๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงพ่อปรี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๖

เด็กชายมินโทน ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๗

เด็กชายมู ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๘

เด็กหญิงรัมภาบดี เรืองรุ่ง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๒๙

เด็กหญิงลุยซาพอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๐

เด็กชายวรเมธ จันทนา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๑

เด็กชายวันชัย ไม่มีนามสกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๒

เด็กชายวิชพงษ์ คงสมัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๓

เด็กชายวิชัย ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๔

เด็กชายวิทวัส ชอุ่มทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๕

เด็กหญิงวิภาพร เจริญกวินกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๖

เด็กชายวุฒิภัทร โสภณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๗

เด็กหญิงศยามล หงสาวดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๘

เด็กหญิงศิวนาถ สงษ์ทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๓๙

เด็กหญิงสตรีรัตน์ ดำเนินกิจการ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๐

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๑

เด็กชายสมยศ ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๒

เด็กชายสมหมาย แสงสว่าง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๓

เด็กชายสิรภัทร มันใจ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๔

เด็กหญิงสิรินดา สาระติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๕

เด็กหญิงสิริมา สังขจรัส
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๖

เด็กชายสุทัศน์ ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๗

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ เอมโอช
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๘

เด็กชายส่วยจี ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๔๙

เด็กหญิงหนิง ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๐

เด็กชายอติพงศ์ ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๑

เด็กหญิงอธิชา ทาลำปาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๒

เด็กชายอภิชัย สุวรรณอ่อน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๓

เด็กหญิงอภิญญา ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๔

เด็กหญิงอรวรรณ ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๕

เด็กหญิงอรวรรยา จันทร์ศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๖

เด็กหญิงอสมาภรณ์ เบญจตานนท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๗

เด็กชายอัครพล ผ่องสะอาด
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๘

เด็กหญิงอังคนา จุติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๕๙

เด็กหญิงอัญชลี ไม่มีนามสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๐

นายอัฐพงษ์ ดุจรัตนอาภรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๑

เด็กชายอิน ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๒

นายอ่อง ไม่มีนามสกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๓

เด็กหญิงอ้อมตะวัน นันกะโทก
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๔

เด็กชายเคน ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๕

เด็กชายเจษฎา ทองผาภูมิพรทวี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๖

เด็กชายเจษฎา ไม่มีนามสกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๗

เด็กหญิงเจสิณี อดิศักดิเดชา

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๘

เด็กชายเดชา ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๖๙

เด็กชายเตชิต กรนุ่ม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๐

เด็กหญิงเมตตา กิมหงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๑

เด็กหญิงเมืยนู

้

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๒

เด็กหญิงเยาวดี ไม่มีนามสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๓

นายเอ็น ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๔

เด็กหญิงแก้ว ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๕

เด็กหญิงแพรวรุ่ง แสงทองดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๖

เด็กชายโกเมน หงษ์วิบูรณ์ชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๗

เด็กหญิงโฉมสิณีย์ ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๘

เด็กหญิงโชติกา สวัสดิธำรงกุล

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๗๙

เด็กหญิงไผ่ สุทธิวงศ์ษา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๐

เด็กชายไรวินท์ แซ่คู้
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๑

เด็กหญิงจันทร์ศรี -
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๒

เด็กหญิงซันเด -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๓

เด็กหญิงพิมพ์สุดา -
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๔

เด็กหญิงวาสนา -
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๕

เด็กชายวิชัย -
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๖

เด็กหญิงเอบี -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๗

เด็กหญิงไซนน -
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๘

เด็กชายกล้วย -
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๘๙

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ -
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๐

เด็กหญิงต้น ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๑

เด็กหญิงทานตะวัน เคร่งความดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๒

เด็กหญิงน้องส้ม -
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๓

เด็กหญิงน้องไผ่ ไทรสังขพรดำรง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๔

เด็กหญิงบังอร เกียรติไชยพร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๕

เด็กชายมีทู -
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๖

เด็กชายยศกฤต บุญมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๗

เด็กหญิงรพีพรรณ -
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๘

เด็กหญิงรัชดา -
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๑๙๙๙

เด็กหญิงริสา -
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๐

เด็กหญิงลลิตา -
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๑

เด็กหญิงลักขณา นิมิตพิทยา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๒

เด็กหญิงวรรณภา -
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๓

เด็กหญิงวลีรัตน์ ไทรสังขสินดำรง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๔

เด็กชายวันชัย หงสา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๕

เด็กชายศุภิชัย -
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๖

เด็กชายสมชาติ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๗

เด็กชายสมเกิด หงษ์ศุภบำรุง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๘

เด็กชายอธิป -
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๐๙

เด็กหญิงอัจจิมา เสตะพันธุ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๐

เด็กชายเดชา -
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๑

เด็กหญิงโสภา หงษ์เทียงธรรม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๒

เด็กชายไชยวัฒน์ วังแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๓

เด็กหญิงไอริณ -
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๔

เด็กหญิงกุหลาบ -
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๕

เด็กหญิงชัญญานุช อิมศรีเมือง

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๖

เด็กชายชัยรหัส -
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๗

เด็กหญิงณิชารีย์ ขุขันธิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๘

เด็กชายดอกรัก -
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๑๙

เด็กหญิงดาวนิล -
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๐

เด็กชายพงศ์เทพ คฑาธาร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๑

เด็กชายพลพล -

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๒

เด็กหญิงยุพิน -
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๓

เด็กชายวงศ์สพัส -
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๔

เด็กชายวรภพ -
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๕

เด็กชายสงกรานต์ -
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๖

เด็กหญิงสมปอง -
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๗

เด็กชายอนันต์ -

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๘

เด็กหญิงอารณีย์ สังขเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๒๙

เด็กหญิงอารยา -
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๔ / ๔๓๓
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กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๐

เด็กหญิงแปน สกุลธีระชนก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๑

เด็กชายไชยวัฒน์ บุญพา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๒

เด็กหญิงกรรณิการ์
แกล้วกล้าขจรไกล ๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังข์ทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๔

เด็กหญิงคีมาอุ -
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๕

เด็กหญิงงุวาโซ -
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๖

เด็กชายจันทร์ดี -
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๗

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ -
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๘

เด็กหญิงจารุณี -
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๓๙

เด็กหญิงจุรี ไทรสังขเชวงสิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๐

เด็กหญิงชัชชฎา คงนานดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๑

เด็กชายชานนนท์ มัญญะหงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๒

เด็กหญิงซันดามู -
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๓

เด็กหญิงซันนี

่

-
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๔

เด็กหญิงณัชชา -
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๕

เด็กชายทรงยศ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๖

เด็กหญิงทะโก่โพ่ -
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๗

เด็กหญิงทิพย์วรรณ -
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๘

เด็กชายธณวัฒน์ สังข์รุ่งเรือง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๔๙

เด็กชายธันวา บุญอู่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๐

เด็กหญิงธิติยา -
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๑

เด็กหญิงน้องเย็น -
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๒

เด็กหญิงฟา -
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๓

เด็กหญิงฟาใส -
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๔

เด็กหญิงมาริสา -
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๕

เด็กหญิงยุยุวีน -
๐๑/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๖

เด็กหญิงวิน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๗

เด็กหญิงศศิธร สังขนิธิ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๘

เด็กชายศิลา เถียรทวี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๕๙

เด็กหญิงสังข์กัลยา สกัญญา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๐

เด็กหญิงสาวน้อย -
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๑

เด็กหญิงสาวิกา -
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๒

เด็กหญิงสุขใจ -
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ วังใหญ่
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๔

เด็กหญิงสุทธิดา -
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๕

เด็กหญิงสุนิษา -

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๖

เด็กชายสุลาวัลย์ จุ้ยเจริญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๗

เด็กหญิงอรนุช โอ่งทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๘

เด็กหญิงอังคาร -
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๖๙

เด็กชายอาทิตย์ ไทรสังขธิติสุรีย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๐

เด็กหญิงอ้อย -
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๑

เด็กชายเซพอ -
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๒

เด็กหญิงเตโช -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๓

นายเพชร -
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๔

เด็กหญิงจรัสศรี -
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๕

เด็กชายพาลาภ ทองเปง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๖

นางสาวลาวัลย์ จงครองกิจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๗

เด็กชายสุรวีธ์ จุ้ยเจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงกมลพรรณ สวยดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๗๙

เด็กชายกมลภพ เหลืองวิไล
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชาดำ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๑

เด็กชายกิตติกานน์ กำเหนิด
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๒

เด็กชายกิตติภูมิ แห้วหาญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๓

เด็กหญิงกุลธิดา บุญตา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๔

เด็กชายคฑาวุธ วิเศษสิงห์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๕

เด็กหญิงจิรภิญญา แขกวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๖

เด็กหญิงจิราวรรณ ประทุมทิพย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๗

เด็กหญิงจุฑามณี แช่มช้อย
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๘

เด็กชายชนันธร น้อยจีน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๘๙

เด็กหญิงชนิกานต์ อินทรกุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๐

เด็กหญิงชมพูนุช สู่สุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๑

เด็กหญิงชลดา แซ่ตัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๒

เด็กชายชิษณุพงษ์ แซ่ตัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๓

เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ทองนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิทอง

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๕

เด็กชายณัฐพล พรมคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๖

เด็กชายถิรวุฒิ เบ็ญพาด
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๗

เด็กชายธีรเทพ มะลิถอด
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๘

เด็กชายนครินทร์ นาคจินวงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๐๙๙

นายนรวัฒน์ ทองคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๐

เด็กชายนรวิชญ์ ทองคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๑

นายบุญญพัต ลพพึงชู

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๒

เด็กหญิงปุณญนุช ปอมรบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๓

เด็กชายพงศ์ชนก รังสิรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๔

เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ พายัพ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๕

เด็กหญิงพรพรรณ หงษ์เวียงจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๖

เด็กหญิงพัชริดา ภักดีพงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๗

นางสาวพิชชา โพธิศรี

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๘

เด็กหญิงพิมพ์กานดา เมืองมนต์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๐๙

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ชาดำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา คอมแพงจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๑

เด็กหญิงวฬาพร โพธิชัยรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๒

เด็กหญิงวาสิตา สะศิธร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๓

เด็กหญิงศุภิสร สงเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๔

เด็กหญิงสิม๊ะ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๕

เด็กหญิงสุทธิวา พิเชฐษ์ณัฐกุล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๖

นางสาวสุนารี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๗

เด็กหญิงสุนิสา คงนะ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๘

เด็กหญิงสุนิสา อินตรา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๑๙

เด็กชายสุภทัต โมทา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๐

เด็กชายอนุกูล อินทสว่าง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๑

เด็กชายอนุพงศ์ อินทสว่าง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๒

เด็กชายอนุรัตน์ ภุมรินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๓

เด็กชายอรรถกร เพ็ชรกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๔

เด็กชายอะฟนดี

้

ยะระ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๕

เด็กหญิงอังสุมา ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๖

เด็กชายอัษฎายุทธ อินทรกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๗

เด็กชายเค รักไทย
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๘

เด็กชายโชคดี ด้วงปาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๒๙

เด็กหญิงการาจี สัจจะยิงชีพ

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๐

เด็กชายกิตติ นาสมจิตร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๑

เด็กชายกิตติทัช กัณหาวรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๒

เด็กชายกิตติพศ สุกใส
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๓

เด็กชายกิตติวัฒน์ จำปาหอม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๔

เด็กหญิงขวัญกมล มัจฉา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๕

เด็กชายคงศักดิ

์

ละอองนวล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๖

เด็กชายจรัญ จรูญรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๗

เด็กชายจักรพล กรมไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๘

เด็กหญิงจิราภา แพงศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๓๙

เด็กชายชนกันต์ น้อยจีน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๐

เด็กชายชนะชล แห้วเพ็ชร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๑

เด็กหญิงชนัญญา ดวงผุยทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๒

เด็กหญิงชมัยพร ชำนาญปา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๓

เด็กชายชยางกูร กล้าหาญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๔

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วฉวี
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๕

เด็กหญิงณัฐกมล เซียงฉี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๖

เด็กชายณัฐชนนด กัณหาวรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๗

เด็กชายตนุสรณ์ อินทร์คง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๘

เด็กชายทิวัตถ์ เสาสีสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๔๙

เด็กชายธนภัทร ใคร่ครวญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๐

เด็กชายธันวา แก้วสุขใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๑

เด็กชายธีรธนศักดิ

์

นาคจินวงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๒

เด็กชายธเนศ จันทร์วิทยากูล
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๓

เด็กชายนพพร ใจสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๔

เด็กชายบวรภัค สร้อยสนธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๕

เด็กหญิงบุญญาภา ใครเครือ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ อาจคงหาญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ กองตัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๘

เด็กหญิงปญญาพร รุ่งเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สืบเรือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๐

เด็กชายมงคล แก้วบุญมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ บันลือศรีสกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ พรหมเดช
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๓

เด็กหญิงวรรณนิสา ดวงจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๔

เด็กชายวรวุธ เพ็ชรประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๕

เด็กชายวริทธิ

์

พันธ์จันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๖

เด็กชายวศิน ภูฆัง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๗

เด็กหญิงศศิธร สระทองหน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๘

เด็กหญิงศศินัดดา ขุนรุ่งเรือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล เทรัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๐

เด็กหญิงสมิตา สุวรรณสิงห์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๑

เด็กชายสรยุทธ ขันทองดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๒

เด็กชายสหพัฒน์ รุ่งแจ้งดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๓

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

อุบลไทร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๔

เด็กชายสุทธิลักษณ์ วิชาแหลม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๕

เด็กชายอภิชาติ จันทร์พวง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จำปาหอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๗

เด็กหญิงอาทิมา เจริญผล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๘

เด็กชายเจษฎา สวยดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๗๙

เด็กชายเฉลิมวงศ์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๐

เด็กหญิงเนตรกมล อินทร์สระเกตุ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๑

เด็กชายโชติวัต ทิพย์วรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๒

เด็กชายจัตุพงษ์ บุญตามทัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๓

เด็กชายณัชพล ปองกัน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แผนสมบูรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ นาคแท้
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๖

เด็กชายอดินันท์ ตันเถือน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๗

เด็กหญิงเพชรลดา แสงหลิม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๘

เด็กหญิงกชมน เดชบำรุง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๘๙

เด็กหญิงกรองทิพย์ สิงห์โต
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๙๐

เด็กหญิงลักษมี คล้ายเจ็ก
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๙๑

เด็กหญิงวันทิตา โสภณสิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๙๒

เด็กชายสราวุฒิ ชืนรส

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๙๓

เด็กหญิงสุวรรณี ทองคำธรรมรงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๙๔

เด็กชายอนุวัต สุขทองดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๙๕

เด็กชายอำนาจ รัตนหนุ่มน้อย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๙๖

เด็กหญิงอำพิกา เพ็ชรกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๙๗

เด็กชายกรภัทร เชือโพล้ง

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๙๘

เด็กชายกฤษฎา คล้ายเจ๊ก
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๑๙๙

เด็กชายกันธร ล้วนศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๐๐

เด็กหญิงชฎาพร อ่อนละออ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๐๑

เด็กหญิงชลดา ทองรังษี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๐๒

เด็กชายณัฐนนท์ เสริมทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๐๓

เด็กชายณัฐพล นาคขำ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๐๔

เด็กชายธนาธิป สังวาลสิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๐๕

เด็กชายนราธิป ภูศิลาแทน
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๐๖

เด็กหญิงศุภานิช อิมจันทร์

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๐๗

เด็กหญิงสุพัชชา ช่วงชัย
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๐๘

เด็กชายอชิตพล ไทยน้อย
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๐๙

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

หนูชู
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๑๐

เด็กหญิงจิราพร สายทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๑๑

เด็กหญิงปลิตา ทองคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๑๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา รักษี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๑๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คนใจดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๑๔

เด็กหญิงยุวธิดา คำนนท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๑๕

เด็กหญิงวรัทญา เส็งดอนไพร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๑๖

เด็กหญิงศิรัญญา พระบุญมี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๑๗

เด็กชายชาคริต เมืองนิล
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๑๘

เด็กหญิงณัฐมน ชูพันธุ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๑๙

เด็กชายธนกฤต โพธ์งาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๒๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญประเสริฐ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๒๑

เด็กชายชัยประเสริฐ พูลสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๒๒

เด็กหญิงทักษิณาพร นุชประดิษฐ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๒๓

เด็กชายนนทกร ขาวหมู่
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๒๔

เด็กหญิงปาริฉัตร นาคเผือก
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๒๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ดวงจำปา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๒๖

เด็กชายรณกฤต ราชวงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๒๗

เด็กชายศรัณย์ สมใจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๒๘

เด็กหญิงทิพรดา เพิมพูล

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๒๙
เด็กหญิงประไพรพรรณ

กำแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๓๐

เด็กหญิงนิภัทรา ธัญญผล
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๓๑

นายบุญเต็ม หลีพันธุ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๓๒

เด็กหญิงศศิประภา เจริญโต๊ะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๓๓

เด็กหญิงอลิษา ตันเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๓๔

นางสาวนพวรรณ บัวเกิด
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๓๕

นายจิรายุส สาริกา
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๓๖

เด็กหญิงกรกมล ดอกไม้
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๓๗

เด็กชายกฤษดา คุ้มครอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๓๘

เด็กหญิงชีวาพร ไชยชนะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๓๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ รอดหงส์ทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๐ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๔๐

เด็กชายณฐพล ทองนุ่ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๔๑

เด็กหญิงปวีณา พลอยงามดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๔๒

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ดวงแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๔๓

เด็กหญิงพีรดา หงษ์เวียงจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๔๔

เด็กหญิงภิญญพัฒน์ สิมภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๔๕

เด็กชายอิทธิเดช สิงห์งอย
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๔๖

เด็กหญิงธนภรณ์ ทองทา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๔๗

เด็กชายจารุเดช เปยมสกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๔๘

เด็กชายธงชัย แซ่ตัง

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๔๙

เด็กหญิงนปภา ติเยาว์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๕๐

เด็กชายนฤเบศ ภู่โพธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๕๑

เด็กชายผดุงศักดิ

์

แก้วตาสาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๕๒

เด็กชายสถาพร กรวยทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๕๓

เด็กหญิงสวรส หงษ์เวียงจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๕๔

เด็กหญิงสิริยากร กรวยทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๕๕

เด็กหญิงสุพรรษา มาช่วย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๕๖

เด็กชายสุรยุทธ์ บำรุงเขต
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๕๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กัลยาลักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๕๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ มันคง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๕๙

เด็กชายทักษ์ดนัย เขียวไสว
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๖๐

เด็กชายธนัตถ์ ชาววังเย็น
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๖๑

เด็กหญิงภัทรนิดา ณะกองดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๖๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ ชานนตรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๖๓

เด็กชายวุฒิชัย สุดสายจิต
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๖๔

เด็กชายสุปญญา ริอุบล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๖๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ชังสุข

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๖๖

เด็กหญิงอริสา ทองน้อย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๖๗

เด็กชายอัครชัย ธิวาลัย
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๖๘

นางสาวพิไลวรรณ กลมกล่อม
๑๘/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๖๙

นางสาวเจษราพร ผาโคตร
๒๗/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๗๐

เด็กหญิงกนกพร อ่อนละออ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๗๑

เด็กหญิงกมลพรรณ ธัญญะเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๗๒

เด็กชายจิรพัฒน์ หวังสกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๗๓

เด็กหญิงฉัตรวิไล จีรวัตร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๗๔

เด็กหญิงณัฐนพิน เชือทอง

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๑ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๗๕

เด็กชายณัฐพล อาภรรัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๗๖

เด็กหญิงธนพร นาคแท้
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๗๗

เด็กหญิงนริสรา หงษ์บัวภา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๗๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ จันทร์รังษี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๗๙

เด็กหญิงปณณิกา อรอินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๘๐

เด็กหญิงปยวรรณ ทองสายใจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๘๑

เด็กหญิงพิลมพร กลำดอนไพร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๘๒

เด็กหญิงฟาใส ปญโยชัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๘๓

เด็กหญิงรินรดา แสงใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๘๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหรา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๘๕

เด็กหญิงหฤทัย บุตรโคตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๘๖

เด็กหญิงเบ็ญจมาศ พันธ์แตง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๘๗

เด็กหญิงกัญญาภัค อำสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๘๘

เด็กหญิงกีรติ ด้วงปาน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๘๙

เด็กชายคมสันต์ กลินด้วง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๙๐

เด็กชายชญานนท์ แซ่เล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๙๑

เด็กหญิงฐานิดา ไทยลา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๙๒

เด็กชายฐิติกร แอ่นเพชร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๙๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร กลินขจร

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๙๔

เด็กหญิงณฐพร หวังสกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๙๕

เด็กหญิงพัณณิตา แซ่อิว

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๙๖

เด็กหญิงพุฒพิชญา หอมหวล
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๙๗

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ นนท์ช้าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๙๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ถาวงกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๒๙๙

เด็กหญิงสาริณีย์ ชาววังเย็น
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๐๐

เด็กชายอภิรักษ์ แดงเพชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๐๑

เด็กหญิงอรปรีญา จำปาบุรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๐๒

เด็กหญิงชญาภา วิทยาอุ่นวิบูลย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๐๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ดุสรักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๐๔

เด็กชายณัฐพล แสงเกตุ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๐๕

เด็กหญิงธัญชนก ชาววังเย็น
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๐๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ กลันอำ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๐๗

เด็กหญิงนันทิชา วงโคคุ้ม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๐๘

เด็กหญิงพรนภา งามสีทา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๐๙

เด็กหญิงพรรณพัชร ไชยประสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๒ / ๔๓๓
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กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๑๐

เด็กหญิงรัชติญา ขุนศรีรักศร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๑๑

เด็กหญิงวาสนา วัฒนพงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๑๒

เด็กชายสหชาติ นกดำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๑๓

เด็กชายสหรัฐ นกดำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๑๔

เด็กชายเฉลิมพล แปนเขียว
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๑๕

เด็กชายเสกสรร ไตรพรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๑๖

เด็กชายกันตภณ พันยุโดด
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๑๗

เด็กชายกิตติธัช ประวะขัง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๑๘

เด็กชายคุณากร เรืองศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๑๙

เด็กชายชวภณ รักเจริญกิจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๒๐

เด็กชายธนทัต ชือสิน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๒๑

เด็กหญิงธนภรณ์ คำใหญ่
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๒๒

เด็กชายธิติพัทธ์ พรามมณี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๒๓

เด็กหญิงสหฤทัย คำหวาน
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๒๔

เด็กหญิงกมลเนตร ศรีพันธุ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๒๕

เด็กชายฐานิรันณ์ ชำนาญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๒๖

เด็กหญิงปราณปริยา อายุกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๒๗

เด็กชายภูวนาท แจ่มศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๒๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุพรรณสาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๒๙

เด็กหญิงอภิชญา พุกใหญ่
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๓๐

เด็กหญิงเชษฐธิดา พันธ์แตง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๓๑

เด็กหญิงพรทิพย์ พูลสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๓๒

เด็กหญิงวรัญญา ไกรเพชร
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๓๓

เด็กหญิงสุพัตรา เอียมละออ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๓๔

เด็กชายกฤษณพล เพียนทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๓๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปานลอยวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๓๖

เด็กหญิงจันทิมา สะอาดเอียม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา มาลัยทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๓๘

เด็กชายธนากร สีนำเงิน
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๓๙

เด็กหญิงธัญชนก มันคง

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๔๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ สีนำเงิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๔๑

เด็กหญิงพัชรพร จีนดอนไพร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๔๒

เด็กหญิงภัทราภร ขุนพรหม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๔๓

เด็กหญิงรักษ์ติกานต์ มันคง

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๔๔

เด็กหญิงลักษมี ดอนไพรอ่อน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๓ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๔๕

เด็กหญิงศิริกร เพชรศิริ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๔๖

เด็กหญิงเจนจิรา ทาโบราณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๔๗

เด็กชายศุภอนันท์ การะภักดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๔๘

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๔๙

เด็กหญิงกรรณิกา สุขประเสริฐ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๕๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เลียตะนา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๕๑

เด็กหญิงณัชนก สุดประเสริฐ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๕๒

เด็กชายธนกร
เอืองคำประเสริฐ

้

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๕๓

เด็กชายธนายุต อินทร์แสน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๕๔

เด็กหญิงปนวรรณ เอียมปรีดา

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๕๕

เด็กหญิงฟาใส คมขำ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๕๖

เด็กชายภานุพงศ์ อิวอำพันธ์

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๕๗

เด็กชายรัชพล นาคทัง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๕๘

เด็กหญิงรัตน์วิภา รุ่งพิทยานนท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๕๙

เด็กชายสถาพร ศิลาสวัสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๖๐

เด็กชายอดิศร แสงสำราญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๖๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ เซียงหลิว

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๖๒

เด็กหญิงแสงดาว คมขำ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๖๓

เด็กชายกฤษณะ หนานเสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๖๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา อินตันพัว

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๖๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรหมขวัญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๖๖

เด็กชายภัทราวุธ แสงอรุณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๖๗

เด็กชายอนุชา สาระรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๖๘

เด็กชายอานันทวัฒน์ สุภาพิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๖๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ ไกรกลางดอน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๗๐

นายปนชัย ปนกุมภีร์
๒๒/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๗๑

เด็กหญิงกชวรรณ อุทัยฉาย
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๗๒

เด็กหญิงกนิษฐา สาคร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๗๓

เด็กชายกฤษชพล พ่าไขล่
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๗๔

เด็กหญิงกัญจนพร ดอนไพรเพ็ชร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๗๕

เด็กชายกิตติพงษ์ แก่นดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๗๖

เด็กชายกิตติพิชญ์ นาสืบ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๗๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก่นดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๗๘

เด็กชายจอมพล ประทุมทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๗๙

เด็กหญิงจิตรานุช งามยิง

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๔ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๘๐

เด็กชายชลัส สอิงทอง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๘๑

เด็กชายฐาปกร ศรีชาวนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๘๒

เด็กหญิงฐิติวรดา แก้วบัวดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๘๓

เด็กชายดนัย คนใหญ่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๘๔

เด็กชายธัชชัย ทรัพย์สมบัติ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๘๕

เด็กชายนัทธพงศ์ สุวรรณมุก
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๘๖

เด็กชายนันทวุธ สุขประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๘๗

เด็กหญิงพาขวัญ ศรีบุตรดี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๘๘

เด็กหญิงพิชญาภา ฟกไคร้
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๘๙

เด็กหญิงพิราอร งามยิง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๙๐

เด็กชายรัชชานนท์ แก้วกลม
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๙๑

เด็กชายวทัญู วงค์น้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๙๒

เด็กชายสรธัญ สวัสดิวนากุล

์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๙๓

เด็กชายสรวิชญ์ จันทร์เรือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๙๔

เด็กชายสุทธิพงศ์ ผิวเกลียง

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๙๕

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญจิตธรรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๙๖

เด็กหญิงอังคนา ยศวิชัย
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๙๗

เด็กหญิงอัญชิตา แจ้งพุมมา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๙๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีบุตรดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๓๙๙

เด็กชายโจ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๐๐

เด็กชายธีรภาพ งามยิง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๐๑

เด็กหญิงปนิดา ตันซึงคุณธรรม

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๐๒

เด็กชายยงยุทธ์ สามง่ามไกร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๐๓

เด็กหญิงวรัญญา สอนดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๐๔

เด็กชายสรวิชญ์ สอิงทอง

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๐๕

เด็กชายสิทธินนท์ ทองรอด
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๐๖

เด็กหญิงสุวรรณี สอิงทอง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๐๗

เด็กชายแง -
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๐๘

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๐๙

นางสาวพิมพ์ใจ ปะนะศรี
๑๔/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๑๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกิดแดง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๑๑

เด็กชายชัยภัทร สุภาวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๑๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เชือกุดชู

้

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๑๓

เด็กหญิงณัฐสุดา ศรีวัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๑๔

เด็กหญิงนีรนุช สระทองจวง
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๕ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๑๕

เด็กชายปพน อินตรา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๑๖

เด็กชายปวริศร สุขเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๑๗

เด็กชายสัญญา อินทจร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๑๘

เด็กชายสิทธิกร สระทองจวง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๑๙

เด็กหญิงหทัยชนก บุญช่วย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๒๐

เด็กชายกิติศักดิ

์

เทียงธรรม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๒๑

เด็กหญิงจีรนันท์ สระทองจวง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๒๒

เด็กชายณฐกร ชาวบ้านใหม่
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๒๓

เด็กหญิงรัชนีกร สง่างาม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๒๔

เด็กชายสมศักดิ

์

ไทรสังขทัศไนย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๒๕

เด็กชายคฑาวุธ พิกุลทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๒๖

เด็กชายอติวิชญ์ แผนสมบูรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๒๗

เด็กชายอมร ศรีวัง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๒๘

เด็กชายนพวิชญ์ เขียวศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๒๙

เด็กชายยศพนธ์ เมืองมนต์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๓๐

เด็กหญิงวรรณภา เพิดขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๓๑

เด็กหญิงกชพร อาจคงหาญ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๓๒

เด็กหญิงกรกนก เมฆฉาย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๓๓

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ เขียวเพกา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๓๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิลลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๓๕

เด็กชายกันต์ดนัย ฉัตรแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๓๖

เด็กชายกัศยศร ใจอดทน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๓๗

เด็กชายกิตติธเนศ

์

เทียงแท้

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๓๘

เด็กหญิงกุลนิชฐ์ จันทึก
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๓๙

เด็กชายก้าวหน้า โพธิพันธุ์

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๔๐

เด็กหญิงขนิษฐดา หารดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๔๑

เด็กชายคำนวน ชูชาติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๔๒

เด็กหญิงจรีภรณ์ สะสม
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๔๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ แก้วเก้าดวง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๔๔

เด็กชายจิรพัฒน์ คูหา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๔๕

เด็กหญิงชนัญธิดา พละพงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๔๖

เด็กหญิงชลธิชา ลีคง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๔๗

เด็กหญิงญาณิศา คงสุขี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๔๘

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สุกรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๔๙

เด็กชายฐิติฐานันท์ ขำพันธุ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๕๐

เด็กหญิงฐิติมา พัดไสว

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๕๑

เด็กหญิงฐิติวราดา สระหงษ์ทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๕๒

เด็กชายณัฎฐากร แก้วสะสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๕๓

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์อินทรีย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ หารดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๕๕

เด็กหญิงณัฐพร แซ่ลิม

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๕๖

เด็กชายณัฐวุติ นพมาศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๕๗

เด็กหญิงณิชา ศรีใจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๕๘

เด็กชายดนุพัฒน์ ไปดง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๕๙

เด็กชายทินณพงษ์ ปนคง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๖๐

เด็กชายธนบูลย์ วงค์เวช
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๖๑

เด็กชายธนภพ เนตรเอียม

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๖๒

เด็กชายธนภัทร สอนวิสัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ บุญโต
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๖๔

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แต้ระพีพัฒน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๖๕

เด็กชายธีรภัทร วงษ์ดารา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๖๖

เด็กหญิงนิชาภา นันทอินทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๖๗

เด็กชายบัณฑิตย์ โพธิศรีทอง

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๖๘

เด็กชายปณภัทร สร้อยเพชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๖๙

เด็กหญิงปรายฟา บุญเสริม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๗๐

เด็กหญิงปาณิสรา พนมกิจเจริญพร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๗๑

เด็กหญิงปาลิตา พึงประสพ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๗๒

เด็กหญิงปยะธิดา อภิลักษ์กมล
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๗๓

เด็กหญิงผกากรอง สมจิตต์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๗๔

เด็กชายพงศกร เปรียนสมุทร์

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๗๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๗๖

เด็กหญิงพิมพ์จิรา สุขเจริญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สอนแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๗๘

เด็กชายภานุพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๗๙

เด็กชายภานุวัฒน์ พลเสน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๘๐

เด็กชายภูรินท์ พิมพขันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๘๑

เด็กชายภูสิต สระทองคาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๘๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ หงษ์คำไชย
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๘๓

เด็กหญิงยมลพร พวงสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๘๔

เด็กชายรัชชานนท์ จีนพันธุ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๘๕

เด็กหญิงรุจิรดา เทียงแท้

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๘๖

เด็กหญิงวรชยภรณ์ ศรีวงษา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๘๗

เด็กหญิงวรรณิสา แก้วสนิท
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๘๘

เด็กชายวีรภัทร สุขครุฑ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๘๙

เด็กชายวุฒิชัย ชาวสมุน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๙๐

เด็กหญิงศรัญญา คำรัง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๙๑

เด็กชายศรัญู คำรัง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๙๒

เด็กชายศุภชัย สังข์วรรณะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๙๓

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

อักษรศาสตร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๙๔

เด็กชายสรวีย์ ศรีอำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๙๕

เด็กหญิงสิตมณี ตาลเพชร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๙๖

เด็กหญิงสิริภัทร สวนแพง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๙๗

เด็กหญิงสุธิชา กัณหา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๙๘

เด็กหญิงพิชญธิดา เสือขำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๔๙๙

เด็กชายสุวัฒน์ นรการ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๐๐

เด็กหญิงหยาดพิรุณ สหัสนา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๐๑

เด็กหญิงอทิตยา เทพอาษา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๐๒

เด็กชายอนุชิต ผิวอ่อนดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๐๓

เด็กชายอภิชัย ไกยวรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๐๔

เด็กหญิงอรวรา แสงจันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๐๕

เด็กหญิงอ้อมดาว นานกระโทก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๐๖

เด็กหญิงไอรดา อารีจันทวัฒน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๐๗

เด็กหญิงมลิสา วงษ์คำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๐๘

เด็กชายวัชรพงศ์ มังประเสริฐ

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๐๙

เด็กหญิงศิรินภาภร ภูโต
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๑๐

เด็กหญิงสุภาวดี ปอศิริ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๑๑

เด็กชายเอกอาทิตย์ อินมอญ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๑๒

นางสาวพัชยา ศรีคำไทย
๑๘/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๑๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ดอนสระ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๑๔

เด็กชายชาคริต เทียงธรรม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๑๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสงตา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๑๖

เด็กหญิงมุทิตา กลำเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๑๗

เด็กหญิงวรินทร สีปานาค
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๑๘

เด็กหญิงวีรยา เชือรุ่ง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๑๙

เด็กชายศุทธวีร์ ดอนสระ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๒๐

เด็กหญิงสุธินันท์ เกิดโภคา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๒๑

เด็กหญิงอภิชญา บัวเพ็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๒๒

เด็กหญิงเขมิกา จูมแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๒๓

เด็กชายชวลิต ด้วงปลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๒๔

เด็กชายณัฐพล จันทร์บริบูรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๒๕

เด็กชายณัฐพล หอมทวนลม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๒๖

เด็กชายพิพัชพงษ์ ใจเก่งดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๒๗

เด็กหญิงสรัลพร คล้ายสินธุ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๒๘

เด็กชายสัมพันธ์ ด้วงปลี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๒๙

เด็กหญิงสุทธิดา ลอยสุวรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๓๐

เด็กชายจักรพรรณ พิริยะเมธี
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๓๑

เด็กชายฐิติกร นาถมทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๓๒

เด็กหญิงภาวิณี คงดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๓๓

เด็กชายวรินธิธร

์

ศิริวัฒนกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๓๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

สร้อยอยู่
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๓๕

เด็กชายอัษฎาวุฒิ สิงห์ลอ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๓๖

สามเณรนพดล เมืองปอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๓๗

เด็กชายฉัตรชัย ทองหยด
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๓๘

เด็กหญิงชนาภา ยามดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๓๙

เด็กชายธนา หมดทุกข์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๔๐

เด็กชายธนากร ทองนุ่ม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๔๑

เด็กหญิงปลายฝน จันทร์เต็ม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๔๒

เด็กหญิงปลายฟา จันทร์เต็ม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๔๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี นุสุ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๔๔

เด็กหญิงพิมลพัทธ์ ทวีศรี
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๔๕

เด็กชายพิศุทธิ

์

ทวีศรี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์น้อย
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๔๗

เด็กหญิงวรรณพร ธรรมเนียมไทย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๔๘

เด็กชายวศิน เนตรลือชา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๔๙

เด็กหญิงสิริกานต์ คำปาน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๕๐

เด็กหญิงสิรินดา กาญจนศร
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๕๑

เด็กหญิงสุธิดา ชัยสงคราม
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๕๒

เด็กหญิงอรยาณี เกิดสมนึก
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๕๓

เด็กหญิงอริสา ศรโยธา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๕๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ คงมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๕๕

เด็กหญิงแพรวา สระศรีสม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๕๖

เด็กชายกันต์ธร สุพุก
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๕๗

เด็กหญิงฉัตรฤดี คงอาจหาญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๕๘

เด็กชายชโยดม หงษ์อินทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา นวลช่วย
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๖๐

เด็กชายณัฐวุธ เทียงธรรม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๖๑

เด็กชายธนกร สืบพลาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๖๒

เด็กชายธนชัย ด้วงปลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๖๓

เด็กชายธีรภัทร หมดทุกข์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๖๔

เด็กหญิงปาริฉัตร คงนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๖๕

เด็กหญิงปาริชาต คงนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๖๖

เด็กชายพรเทพ เหมือนอุย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๖๗

เด็กชายพีรกานต์ ศรีเดช
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๖๘

เด็กหญิงสิริกันยา บุญประกอบ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๖๙

เด็กหญิงสุตาภัทร ธรรมสัตย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๗๐

เด็กหญิงสุวพัชร หมดทุกข์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๗๑

เด็กชายสุวิจักขณ์ ทวีศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๗๒

เด็กชายอธิวัฒน์ วิวัฒน์ดิษกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๗๓

เด็กหญิงอริสรา หว่างดอนไพร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๗๔

เด็กหญิงอริสรา เกิดสมนึก
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๗๕

เด็กหญิงอรุโณทัย ทวีศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๗๖

เด็กหญิงกริษฐา ปทุมสูติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๗๗

เด็กหญิงฉันทชา ปองกัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๗๘

เด็กชายชัยทวี ทวีศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๗๙

เด็กหญิงชาลิสา เจริญผล
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๘๐

เด็กชายฐาปนา เกิดโภคา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๘๑

เด็กชายตะวัน พรหมชนะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๘๒

เด็กชายต้นตระการ ง้วนพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๘๓

เด็กหญิงธมลวรรณ สิงขรรักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๘๔

เด็กหญิงธัญพิชชา ด้วงปลี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๘๕

เด็กหญิงปทมพร ธรรมเนียมไทย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๘๖

เด็กชายพีรพล หมดทุกข์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๘๗

เด็กชายภาณุวัตร หมดทุกข์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๘๘

เด็กชายภูพิรัฐ สิงขรรัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๘๙

เด็กชายวีรภัทร เทียงธรรม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๐ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๙๐

เด็กชายสิงหา อ้นทา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๙๑

เด็กชายสุมิตร สว่างแจ้ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๙๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ หินศิลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๙๓

เด็กหญิงอชิรญา หมดทุกข์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๙๔

เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

บรรเทาทุกข์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๙๕

เด็กหญิงพัชรี พงษ์วิทูล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๙๖

เด็กหญิงศิรินทร สามพ่วงบุญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๙๗

เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ จุ้ยเย็น

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๙๘

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ อาจคงหาญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๕๙๙

เด็กชายธนกร ท้วมขำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๐๐

เด็กหญิงนาราภัทร สืบบุก
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๐๑

เด็กหญิงพชรพร ชัยพร
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๐๒

เด็กหญิงสิตาภา ดำรงพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๐๓

เด็กชายธนพล แสงสาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๐๔

เด็กหญิงลดาวรรณ สระทองพูน
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๐๕

เด็กหญิงกนกรดา พิมพ์อ้น

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๐๖

เด็กหญิงขวัญข้าว สายสล้าง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๐๗

เด็กหญิงชญาพร นำใจดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๐๘

เด็กชายณรงค์เดช แซ่จันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๐๙

เด็กหญิงธนกร คล้ายคลัง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๑๐

เด็กชายธนภัทร ม่วงกล่อม
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๑๑

เด็กชายธันวา พยาบาล

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๑๒

เด็กชายนัทธพงศ์ สระเจา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๑๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ เกิดโภคา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๑๔

เด็กหญิงประวีณา วงษ์วิจารณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๑๕

เด็กหญิงปรียาดา ศิริวรางกูร
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๑๖

เด็กหญิงปาลิตา รอมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๑๗

เด็กหญิงพรไพลิน นาคเขียน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๑๙

เด็กชายมานะ หอมทวนลม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๒๐

เด็กชายรพีพงศ์
โสภณรัตนาภรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๒๑

เด็กชายรัชนาท เจริญธรรม
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๒๒

เด็กหญิงรัตติกรณ์ เขือนพงค์

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๒๓

เด็กชายวชิร วงศ์เสาเนาว์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๒๔

เด็กชายวีรภัทร ชะลารักษ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๑ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๒๕

เด็กชายศักรินทร์ เพ็ชรใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา พรหมชนะ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๒๗

เด็กหญิงโสภิตา ประทุมสูตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๒๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา เมืองเชียงหวาน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สินบัว
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๓๐

เด็กชายธนกร นามเสถียร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๓๑

เด็กชายธนกฤต แซ่ลิม

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๓๒

เด็กหญิงประภาพร นำใจดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๓๓

เด็กหญิงพัชรี ทรัพย์สม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๓๔

เด็กหญิงธิดา อำนวยผล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๓๕

เด็กชายสหรัถ แสงดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๓๖

นางจารวี ลัดดากุล
๐๒/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๓๗

เด็กหญิงกัลยากร เชือโห้

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๓๘

เด็กชายกิตติกานต์ สืบพลาย
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๓๙

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ศิริผล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๔๐

เด็กหญิงณัฐชยา สินทบ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๔๑

เด็กชายวรภัทร วงษ์กรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๔๒

เด็กหญิงสมจิตร -
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๔๓

เด็กชายสุธน สร้อยอยู่
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๔๔

เด็กชายสุนธร ปองกัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๔๕

เด็กหญิงสุภาวดี สุดา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๔๖

เด็กหญิงอุมากร สืบกลัด
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๔๗

เด็กชายสมบูรณ์ -
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๔๘

เด็กหญิงณัชชา เพ็งคำศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๔๙

เด็กหญิงธิษณา อุ่นผง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๕๐

เด็กหญิงพรทิพา นาคอ้น

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๕๑

เด็กชายกรภพ แก้ววงษ์ล้อม
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๕๒

เด็กชายณัฐเมธี กริมทุ่งทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๕๓

เด็กชายถนัด พูนขวัญ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๕๔

เด็กชายทศพร โคกคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๕๕

เด็กชายธนดล สมใจเพ็ง
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๕๖

เด็กชายนพณัฐ จันทร์สวาท

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๕๗

เด็กหญิงนัทธมน หลักเพ็ชร
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๕๘

เด็กหญิงพิมพ์พิศา โพธิศรีทอง

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญส่ง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๒ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๖๐

เด็กหญิงมานิตา จงเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๖๑

เด็กชายวรพล ระเบียบ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๖๒

เด็กชายวรวัฒน์ ประทุมสูตร
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๖๓

เด็กชายศิรชัย เชืองาม

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๖๔

เด็กชายสรวิศ ใคร่ครวญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๖๕

เด็กชายเรมิก แย้มน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๖๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ บุตรโคตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๖๗

เด็กหญิงจิรนันท์ อิเพชร
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๖๘

เด็กชายภูมินทร์ พรหมเจดีย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ เชือหนองปรง

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๗๐

เด็กชายธีรชัย พรหมเจดีย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๗๑

เด็กหญิงปณิดา พันธ์เพ็ชร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๗๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ นิลวงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๗๓

เด็กชายวรวิทย์ ศรีเหรา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๗๔

เด็กหญิงวันวิษา ทองหาญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๗๕

เด็กชายศุภกร ออมสิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๗๖

เด็กหญิงเกตน์สิริ อิเพชร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๗๗

เด็กหญิงเขมจิรา โพธิหอม

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๗๘

เด็กหญิงชนิกานต์ สีรูปหมอก
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๗๙

เด็กชายณัฐพล พงษ์สุทัศน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๘๐

เด็กชายตรินัยน์ พูลสวัสดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๘๑

เด็กชายธนกร หงษ์โต
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๘๒

เด็กชายธนาธร นันตา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๘๓

เด็กชายนรากรณ์ ตีกา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เชือหนองปรง

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๘๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ซ้อนเพชร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๘๖

เด็กชายสุวพัชร มณีนิล
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๘๗

เด็กหญิงภาวินี อ้อยทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๘๘

เด็กชายณัฐพงศ์ คล้ายสินธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๘๙

เด็กหญิงตวงรัตน์ บุญลือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๙๐

เด็กชายธนภัทร์ สาวันดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๙๑

เด็กหญิงปริสสลา ใยเย็น
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๙๒

เด็กหญิงศศิธร จีนจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๙๓

เด็กหญิงกรกมล แก้วเพชร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาจิตต วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๙๔

เด็กหญิงฐาปณีย์ หอมเกตุ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาจิตต วัดพรหมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๙๕

เด็กหญิงดวงกมล ขาวเปนใย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาจิตต วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๙๖

เด็กชายณัฐพล กองแสน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาจิตต วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๙๗

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ล้านใจดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาจิตต วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๙๘

เด็กชายเปนหนึง

่

แร่เพ็ชร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมตตาจิตต วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๖๙๙

เด็กหญิงชนากานต์ บุญเบ้า
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๐๐

เด็กหญิงชนาภา ชังกุล

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๐๑

เด็กหญิงปพิชญา เทียงธรรม

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๐๒
เด็กหญิงวรรณวาณิชย์

เมฆขาว
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๐๓

เด็กหญิงสุพรรษา ใจพันธ์เสือ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๐๔

เด็กหญิงอรพรรณ ภานุมาศ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๐๕

เด็กหญิงแสงดาว อุบลพิทักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๐๖

เด็กชายไกรวิชญ์ เส็งดอนไพร
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๐๗

เด็กชายไชยวัฒน์ กรัดเฉยดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๐๘

เด็กชายชุติพนธ์ สืบพลาย
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๐๙

เด็กชายภูบดินทร์ เซียงฉี

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๑๐

เด็กชายนนทพัทธ์ อุดม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ปรุงใจ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๑๒

เด็กชายกฤษกร สืบกลัด
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๑๓

เด็กชายทินกร เศษลือ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๑๔

เด็กชายธีระภัทร เอกปจชา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๑๕

เด็กชายนิธิศ รูปสม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๑๖

เด็กหญิงปาลิตา จงศุภวิศาลกิจ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๑๗

เด็กหญิงพลอยรัศมิ

์

เชือทอง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๑๘

เด็กหญิงภัทรธิดา สุขธูป
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุทธวิรีสรรค์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๒๐

เด็กชายสุพิชญ์ รูปสม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๒๑

เด็กหญิงอติกานต์ อุดแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทวีศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๒๓

เด็กหญิงวาสนา สืบดา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๒๔

เด็กหญิงไออุ่น พรมฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๒๕

เด็กชายกิตติพงศ์ กรส่งแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๒๖

เด็กชายจารุเดช ภาคภูมิ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๒๗

เด็กหญิงฐิตามร คงบุญ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ หมืนอาจ

่

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๒๙

เด็กชายธนโชค ทวีศรี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๓๐

เด็กหญิงนันทนา ทวีศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๓๑

เด็กหญิงปนสุดา ภาคภูมิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๓๒

เด็กหญิงเขมิกา ทวีศรี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๓๓

เด็กชายจักริน ปองกัน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๓๔

เด็กหญิงณัฐชยา ฉิมเชือ

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๓๕

เด็กชายธนกฤต แร่เพชร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๓๖

เด็กชายพีระพัฒน์ เทียงธรรม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๓๗

เด็กหญิงรสริน ผิวตองอ่อน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๓๘

เด็กชายสถาพร สระทองอ้วน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๓๙

เด็กหญิงลัดดา ผิวขำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๔๐

เด็กชายกันตทัต สืบดา
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า วัดพงษ์ไพบูลย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๔๑

เด็กหญิงนำทิพย์ พุดโต
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า วัดพงษ์ไพบูลย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๔๒

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ แซ่เฮ้ง
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า วัดพงษ์ไพบูลย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๔๓

เด็กชายภูธิป พุดโต
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า วัดพงษ์ไพบูลย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๔๔

นางสาวณัชชา เอมโอช
๑๕/๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า วัดพงษ์ไพบูลย์  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๔๕

เด็กหญิงณัฎฐนันท์ พูลขวัญ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๔๖

เด็กชายณัฐภูมิ คำวงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๔๗

เด็กชายธนกฤต พุ่มจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๔๘

เด็กหญิงพัชลิน สุขธูป
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๔๙

เด็กชายพายุ แพรศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๕๐

เด็กชายสรศักดิ

์

เทียงธรรม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๕๑

เด็กหญิงหรรษา สำราญวงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๕๒

เด็กหญิงอัศนี มังกร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๕๓

เด็กชายเฉลิมพล สรไกร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๕๕

เด็กหญิงธัญชนก ลำใย
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๕๖

เด็กหญิงปวีร์นุช คำวงษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๕๗

เด็กหญิงกัญญพัชร พันชัย
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๕๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ อินอ่อน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๕๙

เด็กชายกิตติคุณ วิเศษสิงห์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๖๐

เด็กชายกิตติวัฒน์ แสงทองดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๖๑

เด็กชายชัยณรงค์ ปรางเพ็ชร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๖๒

เด็กหญิงณัฐพร รัตน์ใหม่
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๖๓

เด็กหญิงทิฆัมพร รักอู่
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๖๔

เด็กชายธนากาญจน์ คำปาน
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๕ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๖๕

เด็กหญิงบุณยาพร ใคร่ครวญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๖๖

เด็กหญิงปาณิตา ศรีจันทร์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๖๗

เด็กหญิงวิลาศิณี จงศุภวิศาลกิจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๖๘

เด็กหญิงศศินันท์ เชือดี

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๖๙

เด็กหญิงศิรประภา สุนทรนุภาพ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๗๐

เด็กชายสหภาพ สืบด้วง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๗๑

เด็กหญิงสิริกร วันทนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๗๒

เด็กหญิงสุขปภา แจ่มจำรัส
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๗๓

เด็กหญิงกิตติกา สืบด้วง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๗๔

เด็กหญิงจรรยา พัดเล็ก
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๗๕

เด็กหญิงชนิตา สุวรรณมาโจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๗๖

เด็กชายชุติพนธ์ ปองกัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๗๗

เด็กหญิงณัฏฐพร สอยสัญเทศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๗๘

เด็กชายณัฐภาส สืบเรือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ สืบเรือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๘๐

เด็กหญิงธนัชพร ชะบา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๘๑

เด็กชายธนิสร ห้วยกระเจา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๘๒

เด็กหญิงธัญชนก สืบเรือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๘๓

เด็กชายธิติศักดิ

์

ปราบโจร
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๘๔

เด็กชายธีระยุทธ สำคัญควร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๘๕

เด็กชายธีระเดช ทัทมาส
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๘๖

เด็กชายนิพาน ภูเพ็ชร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๘๗

เด็กหญิงปนัดดา วิเศษสิงห์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๘๘

เด็กหญิงรุ่งฟา ปองกัน
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๘๙

เด็กชายศรัณย์ เชือทอง

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๙๐

เด็กชายศาสตรา สาสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๙๑

เด็กหญิงศิริกานต์ สืบเรือง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๙๒

เด็กชายศิริชัย วิชัยพร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๙๓

เด็กหญิงสลินทิพย์ แสงทับทิม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๙๔

เด็กหญิงสุนิสา ภูษี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๙๕

เด็กหญิงสิรินภา ณ นคร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๙๖

เด็กหญิงกีรนันท์ วังกุ่ม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๙๗

นางสาวจิณัฐตา ใคร่ครวญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๙๘

เด็กหญิงจิราพร แซ่ตัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๗๙๙

เด็กหญิงชลลดา พินิจนารถ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๖ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๐๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ปองกัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๐๑

นางสาวณัฐรัตน์ สุขมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๐๒

นายธนชาติ ดอนไพรยอด
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๐๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุนทรพระ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๐๔

นายภูริณัฐ สระทองจวง
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๐๕

เด็กชายรชตะ คลองน้อย
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๐๖

เด็กหญิงรุจรดา พยัคฆวงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๐๗

เด็กหญิงลลิตา ปองกัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๐๘

เด็กชายสาธวิช ภู่ระหงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๐๙

เด็กชายสุวัฒน์ชัย ศรีสุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๑๐

นายเพชรแท้ บุญชู
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๑๑

เด็กชายจิรยุ สืบด้วง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๑๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ แก้วสุกใส
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๑๓

เด็กชายชาญณรงค์ เชือรุ่ง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๑๔

เด็กชายกฤษดา ชูสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๑๕

เด็กชายจิณณวัตร สืบดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๑๖

เด็กชายวัชรพล นกดำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๑๗

เด็กชายสิทธิชัย หมวดหงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๑๘

เด็กชายปยะพงษ์ โยธา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๑๙

เด็กหญิงจุไรพร แก้วสุกใส
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๒๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ท้วมพงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๒๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองเอียม

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๒๒

เด็กหญิงวีนา บุตรพุ่ม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๒๓

เด็กชายนฤพล ใจหาญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๒๔

เด็กชายภาคิน ฉิมพลี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๒๕

เด็กชายวีระเศรษฐ์ ธรนันธนวัต
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๒๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ สืบเรือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๒๗

เด็กหญิงเนตรอัปสร อินทรมนต์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๒๘

เด็กชายคุณภัทร สวยแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๒๙

เด็กชายจะจอ -
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๓๐

เด็กหญิงทวย -
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๓๑

เด็กหญิงนิดหน่อย ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๓๒

เด็กชายผิวเล

่

-
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๓๓

เด็กชายเดช ผาภูมิ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๓๔

เด็กหญิงเบน เจือจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๓๕

เด็กหญิงเพชร -
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๓๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสงียมแก้ว

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๓๗

เด็กหญิงจงกลณี ตังแก้ว

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๓๘

เด็กชายจิรฐา ถินผาแดง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๓๙

เด็กหญิงชลิตา -
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๔๐

เด็กหญิงชุติมา -
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๔๑

เด็กชายธีรวัตร ด้วงขาว
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๔๒

เด็กหญิงนภัสสร คงนะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๔๓

เด็กหญิงนิภาพร ละลง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๔๔

เด็กหญิงปลิว -
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๔๕

เด็กชายปญญพนธ์ สูนคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๔๖

เด็กหญิงพรทิพา จันทร์หอม
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๔๗

เด็กชายภานุพงศ์ วิชาพูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๔๘

เด็กหญิงยิงยิง -
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๔๙

เด็กชายวันชัย -
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๕๐

เด็กชายวันชาติ -

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๕๑

เด็กหญิงวันวิสา วีระแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๕๒

เด็กหญิงวิน [ไม่มีชือสกุล]

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๕๓

เด็กหญิงศรัญญา เอแดง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๕๔

เด็กชายศักดิชาย

์

-

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๕๕

เด็กชายศุภสิทธิ

์

นากสกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๕๖

เด็กชายสมชาย -
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๕๗

เด็กชายสมศักดิ

์

-
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๕๘

เด็กชายสุภาพ -
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๕๙

เด็กชายหนึง

่

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๖๐

นายหยาม -
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๖๑

นายโบ่โบ่ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๖๒

เด็กชายใหม่ -
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๖๓

เด็กชายชลิต -
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๖๔

เด็กหญิงนภา -
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๖๕

เด็กหญิงน้อย -
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๖๖

เด็กหญิงพลอย ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๖๗

เด็กหญิงสุภัสสรา -
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๖๘

นายอนันต์ -
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๖๙

เด็กชายโพธิ

์

-
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๗๐

เด็กหญิงกัญญา -
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๗๑

เด็กหญิงณัฐกฤตา
จินตเมธาวิภารัตน์ ๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๗๒

เด็กชายณัฐภัทร คงทับ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๗๓

เด็กหญิงดาว -
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๗๔

เด็กชายธีรยุทร บุญรอด
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๗๕

เด็กชายนพเดช -
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๗๖

เด็กชายนัท -
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๗๗

เด็กหญิงนำฝน -

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๗๘

เด็กชายบอย -
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๗๙

เด็กชายบุญจันทร์ -

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๘๐

เด็กชายปณิธาน สิริพงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๘๑

เด็กหญิงปณิธานี นิลทับ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๘๒

เด็กชายปจชา วงศ์กระต่าย
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๘๓

เด็กหญิงพจมาน นิลสุกใส
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๘๔

เด็กหญิงพรจรัส ภูมิบุญเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๘๕

เด็กชายพุฒิเทพ นามแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๘๖

เด็กหญิงฟา -
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๘๗

เด็กชายภานุวงศ์ มีทา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๘๘

เด็กหญิงยุวดี ฤทธิเดช

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๘๙

เด็กหญิงวรรณการณ์ เหล่าเขตรกิจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๙๐

เด็กชายวรายุทธ ดีรับรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๙๑

เด็กชายวรเดช -
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๙๒

เด็กชายวีรวุฒิ อ่อนตา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๙๓

เด็กหญิงศิริมาศ เจือจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๙๔

เด็กชายสวิตต์ -
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา -
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๙๖

เด็กชายสุพรรณ -
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๙๗

เด็กชายสุเมธ -
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๙๘

เด็กหญิงอรนิดา ทิพย์สละ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๘๙๙

เด็กหญิงอัญชลี พลอยขาว
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๐๐

เด็กชายอากา -
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๐๑

เด็กชายเต้ -

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๐๒

เด็กหญิงกนกรดา กุญชร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๐๓

เด็กชายกันลา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๐๔

เด็กชายจันทกร สีมาเจริญยิง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๙ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๐๕

เด็กหญิงจิรนันท์ -

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๐๖

เด็กชายจิรสิน ปกปน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๐๗

เด็กชายชนะชัย ถาบุญเรือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๐๘

เด็กหญิงชนากานต์ -
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๐๙

เด็กหญิงชนิกานทร์ ภาคทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๑๐

เด็กหญิงชมพู่ -
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๑๑

เด็กชายณัฐกมล ศิริขจร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๑๒

เด็กชายดนัย สุขสันต์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๑๓

เด็กหญิงดารินทร์ บุญรอด
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๑๔

เด็กหญิงนวลจันทร์ -
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๑๕

เด็กหญิงน้องใหม่ -
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๑๖

เด็กหญิงปนัดดา คงทน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๑๗

นายปอ -
๑๕/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๑๘

เด็กชายปยะ -
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๑๙

เด็กหญิงฝน -
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๒๐

เด็กชายพลชา สายสืบ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๒๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ สูนคำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ -
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๒๓

เด็กชายภาณุภัทร อิมบุญสุ

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๒๔

เด็กหญิงมออู -
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๒๕

เด็กชายรัตน์รวี โม่ต๊ะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๒๖

เด็กชายวีระพงษ์ สีมาเจริญยิง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๒๗

นางสาวศร -
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๒๘

เด็กชายศักรินทร์ พลอยขาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๒๙

เด็กชายศิริชัย เพ็งคล้าย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๓๐

เด็กหญิงศิรินันท์ บุญรอด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา ไร่เจริญทรัพย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๓๒

เด็กชายสุริยา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๓๓

เด็กชายอติรันณ์ อินทะกิจ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๓๔

เด็กชายเจม -
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๓๕

เด็กหญิงเม -
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๓๖

เด็กหญิงแก้ว -
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๓๗

เด็กหญิงแปน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๓๘

นางสาวไพรศร -
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๓๙

เด็กหญิงนุชชบา เจือจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๐ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๔๐

เด็กหญิงฝาย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๔๑

เด็กหญิงฟา ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๔๒

เด็กชายสมภพ ไร่เจริญทรัพย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๔๓

เด็กหญิงหยก -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๔๔

นายโทช่าย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๔๕

เด็กชายกฤษดา แสงจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงจิรากร อุ่นศิริ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๔๗

เด็กชายจีจี

้

-
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๔๘

เด็กชายฉาง ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๔๙

เด็กหญิงธมลวรรณ ทองผาเฉลา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๕๐

เด็กหญิงธมลวรรณ เถือนทัต

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๕๑

เด็กชายธาริน แช่มช้อย
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๕๒

เด็กชายนันตศักด์ กุลนรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๕๓

เด็กหญิงนิชวา ไม่มีนามสกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๕๔

เด็กหญิงนิภา ทองคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๕๕

เด็กชายพรชัย จำปา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๕๖

เด็กหญิงมินนา ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๕๗

เด็กชายราเมศวร์ คำนึงกิจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๕๘

เด็กชายลัน ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๕๙

เด็กหญิงวัน ไม่มีนามสกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๖๐

เด็กชายวิทย์ -
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๖๑

เด็กชายวีระพนธ์ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๖๒

เด็กชายศรีชล -
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๖๓

เด็กหญิงศิริพร ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๖๔

เด็กชายศุภณัฐ เหล่าชุมพล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๖๕

เด็กชายสมชาย รุ่งเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๖๖

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๖๗

เด็กหญิงสาธิกา ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๖๘

เด็กหญิงสิดาพร มาไทย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๖๙

เด็กชายสุทธิพจน์ หมืนชำนาญ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๗๐

เด็กชายสุทธิภัทร หมืนชำนาญ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๗๑

เด็กหญิงสโรชา ไกรณัตยา
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๗๒

เด็กหญิงอร ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๗๓

เด็กหญิงอังคณา สุนจิรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๗๔

เด็กหญิงอาณิชา ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๗๕

เด็กหญิงอโณทัย ไม่มีนามสกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๗๖

เด็กหญิงแอ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๗๗

เด็กหญิงไปรยา หงษาวดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๗๘

เด็กหญิงกิงกนก

่

พุทธวรรณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๗๙

เด็กหญิงจันทกร ลีพร้อม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๘๐

เด็กหญิงณัฐธิดา สุดสว่าง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๘๑

เด็กหญิงอริยา อ่อนจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๘๒

เด็กชายกฤตกรณ์
พิพัฒน์โรจน์หิรัญ ๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๘๓

เด็กหญิงกัลยา ไม่มีนามสกุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๘๔

เด็กชายฉัตรชัย จิตต์จำนงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๘๕

เด็กชายณัฐนันท์ อุบล
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๘๖

เด็กหญิงธิญาดา อยู่เย็น

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๘๗

เด็กหญิงปวีณา ปลืมจิต

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๘๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๘๙

นายลา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๙๐

เด็กชายวันชัย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๙๑

เด็กหญิงษาวิตรี ยิมยนต์

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๙๒

นางสาวสดใส ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๙๓

เด็กชายสุทธิชัย ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๙๔

เด็กหญิงหนิง -
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๙๕

เด็กหญิงหนูเล็ก ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๙๖

เด็กชายอนุพงศ์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๙๗

เด็กชายไปอู ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๙๘

นางสาวกนกกร นำข้าว
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๒๙๙๙

นายกุหลาบ -
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๐๐

เด็กหญิงจิรนันท์ กลินดอกไม้

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๐๑

เด็กหญิงจู ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๐๒

เด็กหญิงชลลดา อย่างคอย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๐๓

เด็กหญิงซา -
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๐๔

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๐๕

เด็กหญิงนันท์นลิน กุลเสถืยร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๐๖

เด็กหญิงนำหวาน ไม่มีนามสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๐๗

เด็กหญิงปนัดดา แก้วใจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๐๘

เด็กชายพงษ์เทพ -
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๐๙

เด็กชายวิษณุ -
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๑๐

เด็กหญิงสายฝน ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา จินต์กัญญา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๑๒

เด็กหญิงสุภาพร จินต์กัญญา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๑๓

เด็กชายอรรถพล -
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๑๔

เด็กหญิงอิทนิทร หมืนชำนาญ

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๑๕

เด็กชายเอกชัย ไม่มีนามสกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๑๖

เด็กหญิงแสงคำ อาริยาสกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๑๗

เด็กหญิงแอร์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๑๘

เด็กชายกฤษฎา วงษ์ถาบุตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๑๙

นางสาวขวัญจิตร หงษ์กิตติเวช
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๒๐

เด็กหญิงจิตรทิวา หงษาวดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๒๑

เด็กชายชาย ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๒๒

เด็กชายชายดำ ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๒๓

เด็กหญิงดา -
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๒๔

เด็กหญิงตู่ ไม่มีนามสกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๒๕

เด็กหญิงนพนันท์ มณี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๒๖

เด็กชายประภัสร์ ชิตสุทธิชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๒๗

นางสาวฝายแก้ว ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๒๘

เด็กชายพรต -
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๒๙

เด็กชายยืนยงค์ ธีสุระ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๓๐

เด็กชายวรุต รอดเขียว
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๓๑

เด็กชายวาวาว ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๓๒

นางสาวสิทธี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๓๓

เด็กหญิงสิริกาญจน์ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๓๔

เด็กหญิงสุกานดา ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๓๕

เด็กหญิงสุดใจ -
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๓๖

เด็กหญิงอร ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๓๗

เด็กชายอาทิตย์ ปญญา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๓๘

เด็กชายอ่องเส็ง ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๓๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภิรมย์ครุฑ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๔๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภิรมย์มัน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๔๑

นายคมกฤษ สังขวนากุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๔๒

นางสาวคาน ไม่มีนามสกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๔๓

เด็กหญิงชไมพร ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๔๔

นายดำดี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๓ / ๔๓๓
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๔๕

เด็กชายนวัติ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๔๖

เด็กหญิงนำผึง

้

ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๔๗

เด็กหญิงปาลิตา สามคุ้มพิมพ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๔๘

เด็กหญิงมะลิ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๔๙

นายยี ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๕๐

เด็กหญิงวันดา ขจรอดิศัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๕๑

เด็กชายสมชาติ ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๕๒

เด็กชายสาธิต ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๕๓

เด็กชายหงษ์กำชัย หอมสมบัติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๕๔

เด็กชายกิติชัย ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๕๕

เด็กชายจันทร์วิน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๕๖

เด็กชายจำรัส อ่อนตา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๕๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๕๘

เด็กหญิงชนิกา ใจสิงหล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๕๙

เด็กชายชาย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๖๐

เด็กหญิงซา ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๖๑

เด็กชายณัฐปคัลภ์ การะเวก

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๖๒

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๖๓

เด็กชายทองแท้ บุญวัฒนา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๖๔

เด็กชายธนัทศร แก้วแสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๖๕

เด็กชายนัยริน ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๖๖

เด็กหญิงนีซาแวะ ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๖๗

เด็กหญิงน้องใหม่ ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๖๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๖๙

เด็กชายพนา พวงจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๗๐

เด็กหญิงพรนภา ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๗๑

เด็กหญิงพรพนา ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๗๒

เด็กหญิงพัชรี ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๗๓

เด็กหญิงสุรภี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๗๔

เด็กหญิงเช็ค ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๗๕

เด็กชายเล็ก ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๗๖

เด็กหญิงไหม ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๗๗

เด็กหญิงอ้อย ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๗๘

เด็กหญิงโช -
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๗๙

เด็กหญิงกรนันท์ พิมพ์เพ็ชร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๔ / ๔๓๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๘๐

เด็กชายชญานนท์ พุ่มมณี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๘๑

เด็กหญิงชลธิชา พรหมมา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๘๒

เด็กชายชาคริต แกมแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๘๓

เด็กชายชาตรี พุ่มใจดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๘๔

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศรีบุญยอด
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๘๕

เด็กชายธนกฤต มูลน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๘๖

เด็กชายธนดล ตาละคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๘๗

เด็กชายธนพล เครือพับ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๘๘

เด็กชายธันวา แก้วเขียวเหลือง
๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๘๙

เด็กชายธีรภัทร์ ชะเอม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๙๐

เด็กหญิงนริศรา ศรีบุญยอด
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๙๑

เด็กชายปยพนธ์ ฝาพับ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๙๒

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ บัวบาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๙๓

เด็กชายภูริภัทร ศรีสมุทร
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๙๔

เด็กหญิงลักษิกา ยอดรัก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๙๕

เด็กชายวรวัช นิติธรรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๙๖

เด็กชายวัชราวุฒิ ทับทิมใส
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๙๗

เด็กหญิงวิภา ถากุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๙๘

เด็กชายศรชัย แสนชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๐๙๙

เด็กชายสมสุข ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๐๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พัฒนวัชรกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๐๑

เด็กชายอรรถพล ทัพสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๐๒

เด็กหญิงอริษา วงษ์กัณหา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๐๓

เด็กชายโภไคย อังศุกีระติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๐๔

เด็กหญิงกนกเพชร จงสวัสดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๐๕

เด็กชายจิระเดช วรรณาโส
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๐๖

เด็กหญิงชืนกมล

่

แก้วเขียว
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๐๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีสมุทร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๐๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ห้องแซง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๐๙

เด็กหญิงมนชิดา ยิมเหม็ง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๑๐

เด็กชายฤกษ์ชัย บุญทา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๑๑

เด็กชายวิทยา เจตบุตร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๑๒

เด็กชายสิริชัย ทองกัญญา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๑๓

เด็กหญิงอธิตยา ฟอนฟุง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๑๔

เด็กชายเอกลักษณ์ ทัพสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๑๕

เด็กชายโอ ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๑๖

เด็กหญิงกัญฐิกา ทองเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๑๗

เด็กชายคเชนทร์ศักดิ

์

ฟองพิมาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๑๘

เด็กหญิงจันทัปปภา ประสิทธิผล

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๑๙

เด็กชายชัยเจริญ ฉายอรุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๒๐

เด็กชายณัฐฐิพงศ์ คงนิม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๒๑

เด็กชายทินกร ชูกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๒๒

เด็กชายนฤทธิ

์

ใจเปนสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๒๓

เด็กหญิงนิรมล เจริญสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๒๔

เด็กหญิงพรรษนันท์ ทองเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๒๕

เด็กชายฤทธิเกียรติ คำอ่อน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๒๖

เด็กหญิงวนิดา ดอกมะลิ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๒๗

เด็กชายศักดา กลินมาหอม

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๒๘

เด็กหญิงสุภัทรทรา สร้อยฟา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๒๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พิมเพ็ชร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๓๐

เด็กหญิงสุริยาพร หนูผาสุก
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๓๑

เด็กหญิงอรินดา คืนประคอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๓๒

เด็กหญิงอลิศรา วงษ์กัณหา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๓๓

เด็กหญิงอังคณา เนียมชืน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๓๔

เด็กหญิงนิรชา ศรีบุญยอด
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๓๕

เด็กหญิงพรชิตา เกิดเขียว
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๓๖

เด็กหญิงอรวี บุญประสม
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๓๗

เด็กหญิงอิศริยา คืนประคอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๓๘

เด็กหญิงเกดพร หอมหวล
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๓๙

เด็กหญิงกุลยา เงินทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๔๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เภาจี

๋

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๔๑

เด็กหญิงชนิภรณ์ แคล้วโยธา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๔๒

เด็กชายซออู ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๔๓

เด็กชายตะวัน ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๔๔

เด็กหญิงนุชจรีย์ ขันทองดี
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๔๕

เด็กหญิงปยอร -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๔๖

เด็กหญิงวิมารา เกษร
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๔๗

เด็กชายศุภวัฒน์ รอดรักบุญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๔๘

เด็กชายศุภศิลป มหาไวย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๔๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ อยู่ศิริ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๕๐

เด็กชายสุทัศน์ -
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๕๑

เด็กหญิงอุษา ปญญาเรือนแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๕๒

เด็กชายเทวัณ
ตระกูลร่มโพธิชัย

์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๕๓

เด็กหญิงณัฐชา วงศ์จารุวรวิทย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๕๔

เด็กชายทองอู่
ไม่ทราบนามสกุล ๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๕๕

เด็กหญิงนำผึง

้

-
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๕๖

เด็กหญิงปภาดา ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๕๗

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ไมมีนามสกุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๕๘

เด็กหญิงมาลี -
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๕๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เงินทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๖๐

เด็กชายลวีมลต์ ไมมีชือสกุล

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๖๑

เด็กชายศรัณยู ไมมีชือสกุล

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๖๒

เด็กชายอนุชา ดังตราชู
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๖๓

เด็กชายก้องภพ ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๖๔

เด็กหญิงจันทนา ไม่มีชือสกุล

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๖๕

เด็กชายธนากร สืบเพ็ง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๖๖

เด็กชายธีรภัทร์ ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๖๗

เด็กชายน้อง ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๖๘

เด็กหญิงนำหวาน ไม่มีชือสกุล

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๖๙

เด็กชายภัทรพล บรรพัฒน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๗๐

เด็กชายภูทเนศ
ตระกูลร่มโพธิชัย

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๗๑

เด็กหญิงมณทิรา เกษร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๗๒

เด็กหญิงมาโช
ไม่ทราบนามสกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๗๓

เด็กชายวายุ ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๗๔

เด็กชายศรัณญ์ ไวศยะชาตีย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๗๕

เด็กหญิงสลินทิพย์ อินทร์พิทักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๗๖

เด็กชายสิรวิชญ์ รอดสุด
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๗๗

เด็กชายอภินันท์ นุชนุ่ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๗๘

เด็กชายเจษฎา โพธิแสวง

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๗๙

เด็กชายแสงตะวัน ผาสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๘๐

เด็กชายกมลพัฒน์ มนต์จันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๘๑

เด็กชายกรกวี ดีนอก
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรวัตร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๘๓

เด็กชายกวิน ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๘๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เนียมนรา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๘๕

เด็กชายกิตติกร ขำช่วง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขาวเอียม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๘๗

เด็กหญิงจันทรา (ไม่มีชือสกุล)

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๘๘

เด็กชายจิรภัทร ชืนหุ่น

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๘๙

เด็กหญิงจุดารัตน์ วงค์ศรียา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๙๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เหลืองสะอาด
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๙๑

เด็กหญิงชนกนันท์ รอดทับทิม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๙๒

เด็กหญิงชลดา ภิรมย์รืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๙๓

เด็กชายชิตตะวัน โพธิสาชัย

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๙๔

เด็กหญิงฐิติมา อยู่ดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๙๕

เด็กชายณัฐภูมิ พุ่มทรัพย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๙๖

เด็กหญิงณิชานันท์ บุญจันทร์น้อย
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๙๗

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๙๘

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ จงอริยตระกูล
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๑๙๙

เด็กชายทศพล ไม่มีนามสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๐๐

เด็กชายทัชชกร ธนบดีทรงสิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๐๑

เด็กชายธนธรณ์ ต่วนเครือ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๐๒

เด็กชายธนภัทร สุขอร่าม
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๐๓

เด็กหญิงธนัชญา อยู่สำราญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๐๔

เด็กชายธนากร โพธิเงิน

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๐๕

เด็กชายธนาวิน มัจฉาสร้อย
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๐๖

เด็กหญิงธนิสร ริดเขียว

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๐๗

เด็กหญิงธิดาพร ชวยกระจ่าง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๐๘

เด็กชายนรินทร์ ไม่มีนามสกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๐๙

เด็กหญิงนริศรา เพชรบูรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๑๐

เด็กชายนันทกรณ์ พลอยศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๑๑

เด็กหญิงนันทมนต์ ช้อยเพ็ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๑๒

เด็กหญิงนิสา สุขลาภ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๑๓

เด็กชายประสิทธิ

์

เสาร์แก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๑๔

เด็กชายปราโมทย์ ทองโตอำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๑๕

เด็กชายปาณัท วงษ์หาญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๑๖

เด็กหญิงปานิสรา สุทธิมล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๑๗

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ขาวผ่อง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๑๘

เด็กหญิงพลอยชมพู รอดผึง

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๑๙

เด็กหญิงพัชรพร ญาติเนียม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๘ / ๔๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๒๐

เด็กชายพิพัฒน์ พ่วงแพ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๒๑

เด็กชายพีรพันธุ์ ขาวเอียม

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๒๒

เด็กชายภานุพงศ์ มนต์จันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๒๓

เด็กหญิงมนพัทธ์ ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๒๔

เด็กหญิงมัลลิกา เพชรออด
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๒๕

เด็กหญิงมุกดา อยู่นิวาศน์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๒๖

เด็กหญิงยลดา ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๒๗

เด็กหญิงรวินท์วรดา รักษา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๒๘

เด็กชายรัชชานนท์ เพชรจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๒๙

เด็กชายฤทธิชัย บัวแพง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๓๐

เด็กชายวชิรพงศ์ ทิพย์โสภณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๓๑

เด็กชายวชิระ ดวงแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๓๒

เด็กหญิงวรัญญา อยู่ฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๓๓

เด็กหญิงวาณิชญา กาญจนฤทธิไกร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๓๔

เด็กชายวายุ เก็บทรัพย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๓๕

เด็กชายวิวัฒน์ สุภราช
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๓๖

เด็กหญิงศศิกาญจน์ มาตรสอนศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๓๗

เด็กชายศุภกร จรบำรุง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๓๘

เด็กหญิงศุภัสษร ปญจบุรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๓๙

เด็กชายสรยุทธ์ ศรีเมือง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๔๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นาคหลิม
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๔๑

เด็กชายสินสมุทร สังข์นาง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๔๒

เด็กชายสิริโรจน์ ภาคโพธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๔๓

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

เหลียมทับน้อย

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๔๔

เด็กหญิงสุธาสินี กนกกาญจโนทัย
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๔๕

เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา จาวรุ่งวาณิชย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๔๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ปรคนธรรพ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๔๗

เด็กหญิงสุรางคนา เหมทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๔๘

เด็กชายสุริยา บัวคลี

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๔๙

เด็กชายสุไลมาน ดือราแม
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๕๐

เด็กชายอนุพรรณ พรรณา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๕๑

เด็กหญิงอันดา ช้างงา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๕๒

เด็กหญิงอารยา สืบปาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๕๓

เด็กหญิงอำพรรณ ศรีประดู่
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๕๔

เด็กหญิงเปรมมิกา คุ้มเจริญ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๕๕

เด็กหญิงเมธิณี ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๕๖

เด็กชายเศรษฐ์ สมบูรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๕๗

เด็กชายเอกราช อำพาศ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๕๘
เด็กหญิงแพรทองทิพย์

โพรามาต
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๕๙

เด็กชายโอภาส ปนม่วง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๖๐

เด็กชายไกรสร บุญมี
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๖๑

เด็กชายกฤษณะ สว่างเนตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๖๒

เด็กชายกิตติพงศ์ แสงแพร
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๖๓

เด็กชายขวัญพงศ์ ชมเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๖๔

เด็กชายคชาธาร ห้วยกรุด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๖๕

เด็กชายคณสรณ์ ละม้ายทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๖๖

เด็กชายคมสัน ไข่มุก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๖๗

เด็กหญิงจรรยพร สำแดงเดช
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ทองศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๖๙

เด็กหญิงจินตนา ครคง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๗๐

เด็กชายจิรพัฒน์ มีความเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๗๑

เด็กชายจีระสิทธิ

์

พุ่มทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๗๒

เด็กชายชัยรัก ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๗๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

มิงโมรา

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๗๔

เด็กหญิงณันธิชา เชาว์ไว
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๗๕

เด็กหญิงดวงใจ เวชไวกิจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๗๖

เด็กชายธนกร ผิวอ่อนดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๗๗

เด็กชายธนพจน์ พงษ์สรอย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๗๘

เด็กชายธนาดล มัจฉาสร้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๗๙

เด็กชายธนโชติ ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๘๐

เด็กชายธันวา บรรดาศักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๘๑

เด็กชายธันวา สมเสือ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๘๒

เด็กชายธีรภัทร มีสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๘๓

เด็กชายธีรภัทร ไพรเถือน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๘๔

เด็กชายนพกร ยอดเรือน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๘๕

เด็กชายนพดล กล้าหาญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๘๖

เด็กหญิงนลัท เกตุแดง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๘๗

เด็กหญิงนัยนา กำเนิดเพ็ชร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๘๘

เด็กหญิงนำเพชร แซ่อึง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๘๙

เด็กหญิงบานเช้า ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘๐ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๙๐

เด็กหญิงบุณยาพร ปูดำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๙๑

เด็กชายบุรเศรษฐ์ รืนเกษม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๙๒

เด็กชายปรีชา ปานปน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๙๓

เด็กชายปรเมศธ์ ทวีระวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๙๔

เด็กชายปวีร์ โพธิเรือง

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๙๕

เด็กหญิงปาริฉัตร บุญเลิศ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๙๖

เด็กชายพงศ์ธริณ วัฒนศัพท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๙๗

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ดาบทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๙๘

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

พิริยะศุภกิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๒๙๙

เด็กหญิงพนารัตน์ พรหมมินทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๐๐

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ จันทร์อ่วม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๐๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สมานทรัพย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๐๒

เด็กชายภานุ บูชาเทียน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๐๓

เด็กชายภานุมาศ นวลละออ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๐๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๐๕

เด็กชายภูมิภัทร สายแสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๐๖

เด็กหญิงยอแสง อินทรประเสริฐ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๐๗

เด็กหญิงรพิณภรณ์ แจ้งคล้ายคม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๐๘

เด็กชายระพีพันธ์ ศิลธรรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๐๙

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ผานาค
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๑๐

เด็กชายวงศธร เอียมทรัพย์

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๑๑

เด็กหญิงวันวิสา แสงสาคร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๑๒

เด็กชายวายุ ฝุกฝด
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๑๓

เด็กหญิงวาศินี จันทร์ทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๑๔

เด็กหญิงศศินิภา โชสนับ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๑๕

เด็กชายศุภณัฐ บุญน้อม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๑๖

เด็กชายศุภณัฐ เชียวชาญ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๑๗

เด็กชายศุภมิตร บัวแดง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๑๘

เด็กชายสมคิด แสงคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๑๙

เด็กหญิงสุชานาถ จินดารัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๒๐

เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา สระทองห้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๒๑

เด็กหญิงสุพิชา ชมจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๒๒

เด็กชายสุรสิริ วงษ์จีน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๒๓

เด็กชายสุริยา กระเชิญรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๒๔

เด็กชายสุรเดช สุริยะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘๑ / ๔๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๒๕

เด็กชายอชิระ จำป
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๒๖

เด็กหญิงอฐิตยา จันทรเสวต
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๒๗

เด็กชายอนุชา นาคะไชย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๒๘

เด็กชายอนุทธัต สุธาไทยารักษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๒๙

เด็กชายอนุพงษ์ ต่ายชาวนา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๓๐

เด็กหญิงอภิชยา วงศ์จุฑาวัฒน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๓๑

เด็กชายอภิรักษ์ นักเพียร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๓๒

เด็กหญิงอังคณา จันทร์ดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๓๓

เด็กชายอัมรินทร์ มหาวัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๓๔

เด็กชายอำนาจ แซ่อึง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๓๕

เด็กหญิงอำพร ศรีประดู่
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๓๖

เด็กชายอุดมโชค มาสอาด
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๓๗

เด็กหญิงเกณิกา ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๓๘

เด็กชายเจตณ์สฤษฎิ

์

กอวิเศษชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๓๙

เด็กชายเจษฎา ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๔๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ ภู่สุวรรณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๔๑

เด็กหญิงเพชรลดา กล้าหาญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๔๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ นวลละออ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๔๓

เด็กหญิงโดนัท แพงษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๔๔

เด็กชายไพรัตน์ ชาวลุ่มบัว
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๔๕

เด็กหญิงกมลชนก ปานเรือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๔๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ครุฑไทย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๔๗

เด็กชายจิรวัฒน์ รักษา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๔๘

เด็กหญิงจิรัชญา คล้ายวันเพ็ญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๔๙

เด็กหญิงชัชฎาพร พรรณา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๕๐

เด็กหญิงฐิตาพร หวังนำใจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๕๑

เด็กชายณพงธร แจ้งใจ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๕๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ไม่มี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๕๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ขวัญเมือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๕๔

เด็กชายณัฐนิกร เพ็ชรจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๕๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ วัฒนวราศิริรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนบำรุง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๕๗

เด็กหญิงณิชากร สันเต้ง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๕๘

เด็กหญิงดรุณี นาดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๕๙

เด็กชายติณห์พัฒน์ พิมพขันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘๒ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๖๐

เด็กชายทวิชัย สารมะโน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๖๑

เด็กชายทศพร ชาลวันกุมภี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๖๒

เด็กชายทักษิณ งามสมฤกษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๖๓

เด็กชายธนกฤต ทองเปราะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๖๔

เด็กชายธนดลย์ ตามสมัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๖๕

เด็กชายธีรภัทร์ จันทร์เจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๖๖

เด็กชายนครินทร์ เหลืองงามขำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๖๗

เด็กหญิงนทีกานต์ สุวรรณพัฒน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๖๘

เด็กชายนพดล ฉิมพะบุตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๖๙

เด็กชายนัฐวีกานต์ นิพิฐกุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๗๐

เด็กหญิงนิภารัตน์ ฝาเงิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๗๑

เด็กหญิงนุช ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๗๒

เด็กชายบวรทัต ไม่มี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๗๓

เด็กชายบัญชา หงษ์รัตนวารี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๗๔

เด็กหญิงปรารถนา ลกว้ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๗๕

เด็กชายปรินทร์ วงศาโรจน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๗๖

เด็กชายปญญา พ่วงแพ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๗๗

เด็กหญิงปยฉัตร อุบล
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๗๘

เด็กชายปยพนธ์ เทวี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ หลักศิลา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๘๐

เด็กชายพิทักษ์ คงทวี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๘๑

เด็กชายพีรณัฐ เภานุช

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๘๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ แจ่มน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๘๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสงทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๘๔

เด็กหญิงมนนา น้อยพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๘๕

เด็กหญิงรักษิณา เกษตระกูล
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๘๖

เด็กหญิงรัชนก เกิดนาค
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๘๗

เด็กหญิงฤทัยวรรณ พลอยศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๘๘

เด็กหญิงวนิดา ยิมรักญาติ

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๘๙

เด็กชายวรัชญ์ โพธิบุตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๙๐

เด็กหญิงวัศยา วรินทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๙๑

เด็กชายวิศณุวัตร บัวแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๙๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ -
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๙๓

เด็กชายวีระวัฒน์ บุญจริง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๙๔

เด็กหญิงศีตภา แก้วช่วย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๙๕

เด็กชายสิรวิชญ์ เกียรติโอภาส
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๙๖

เด็กหญิงสุชาดา อยู่เกษม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๙๗

เด็กหญิงสุพัตราภรณ์ สีนิล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๙๘

เด็กหญิงอมันดา ถินสมุย

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๓๙๙

เด็กหญิงอรธิชา วงศ์รจนากร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๐๐

เด็กหญิงอารดา ดวงตา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๐๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

จรบำรุง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๐๒

เด็กหญิงเกษรินทร์ รอดเกตุ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๐๓
เด็กหญิงเก็จมณีญาดา

รักษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๐๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ไม่มี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๐๕

เด็กหญิงเรณุธิดา ไกรทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๐๖

เด็กชายเอกราช อู่ชนะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๐๗

เด็กหญิงกฤษณา งามภักตร์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๐๘

เด็กหญิงจิรนันท์ คล้ายสุบรรณ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๐๙

เด็กหญิงธารารัตน์ เพชรรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๑๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ เขียวบัณฑิต
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๑๑

เด็กหญิงวรัญญา บุตดาพวง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๑๒

เด็กหญิงศุภิสรา ชตารุ่ง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๑๓

เด็กชายสุธี ไกรศรีกุลชัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๑๔

เด็กหญิงอภิญญา ทับทิมศรี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๑๕

เด็กหญิงกนกพร ทองดอนน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๑๖

เด็กหญิงขนิษฐา เฉิดภัคพงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๑๗

เด็กชายชินดนัย แม้นทรัพย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๑๘

เด็กชายบุญโชค ไชยรถ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๑๙

เด็กชายปญญา ทองคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๒๐

เด็กชายกษิเดช วราศิลป
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๒๑

เด็กชายกิตติภพ นาสมพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๒๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสงดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๒๓

เด็กหญิงนภัสสร นาคอ้น
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๒๔

เด็กชายพุทธสรณ์ -
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๒๕

เด็กหญิงมนัสขวัญ พิลาจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๒๖

เด็กหญิงวาลิณี ใจเก่งดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๒๗

เด็กหญิงวิชญาดา แม้นทรัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๒๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ สุวรรณประเสริฐ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๒๙

เด็กหญิงศศิวิมล เขียวบัณฑิต
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๓๐

เด็กหญิงสาวิตรี ชาติศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๓๑

เด็กหญิงหยาดฝน สาลีมี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๓๒

เด็กชายอัครชัย คล้ายสุบรรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๓๓

เด็กหญิงเบญญาภา วราศิลป
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๓๔

เด็กชายชานน ฉำเกตุ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๓๕

เด็กชายนฤเทพ ไม่ทราบ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ คล้ายสุบรรณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๓๗

เด็กชายภัครพงษ์ วราศิลป
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๓๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ ใจเก่งดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๓๙

เด็กหญิงธนัญญา พัดทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๔๐

นายนุกูล เจริญสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๔๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ นากสาทา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๔๒

เด็กหญิงกานดา ชืนบาน

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๔๓

เด็กหญิงกิตติกาญจน์ เกิดบัว
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๔๔

เด็กหญิงจิรัชญา เขียวโพธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๔๕

เด็กหญิงจิราพร มีอำพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๔๖

เด็กชายชนิตร์นันท์ โพธิไทย
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๔๗

เด็กหญิงชนิสรา ดิษเทวา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๔๘

เด็กหญิงชลิดา หนูแดง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๔๙

เด็กหญิงชลิตา เฟองนคร
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๕๐

เด็กชายชาญศิริ จันทร์ดวงเด่น
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๕๑

เด็กหญิงชุติมา มันคง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๕๒

เด็กชายฐิติคุณ โสภา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๕๓

เด็กหญิงณัฐนิชา แดงบาง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๕๔

เด็กหญิงดาราวดี ยินดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๕๕

เด็กหญิงตรีรัตน์ คำชู
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๕๖

เด็กชายทิวากร ยาสุ่ม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๕๗

เด็กชายธีรเดช อิมเอิบ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๕๘

เด็กชายนราธิป สว่างโลก
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๕๙

เด็กชายนฤเบศร์ คล้ายเครือ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๖๐

เด็กชายนิภัทร์ จันทร์ที
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๖๑

เด็กชายพงศกร พรมประเสริฐ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๖๒

เด็กหญิงพรรณรายณ์ ใจเย็น
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๖๓

เด็กหญิงฟาใส สิงห์เกตุ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๖๔

เด็กชายมังกร วิชัยชน
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๖๕

เด็กชายรุ่งเจริญชัย ใจเย็น
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๖๖

เด็กหญิงศิรภัทสร พิริยะวัฒนโชติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๖๗

เด็กหญิงศิรภัสสร คำนุช

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๖๘

เด็กหญิงสุทธินี นำทรัพย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๖๙

เด็กหญิงอุมากร ดีเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๗๐

เด็กหญิงกนกกาญจน์ เซียงเจ้ว

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๗๑

เด็กหญิงกนิษฐา อุทัยนิตย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๗๒

เด็กหญิงจิดาภา ภู่เขียว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๗๓

เด็กหญิงณัฐรินทร์ จิรอรุณสิทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๗๔

เด็กชายทิวากรณ์ บุญคุ้ม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๗๕

เด็กชายธนพร วรพิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๗๖

เด็กชายนล นากสาทา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๗๗

เด็กชายปฏิภาณ ปุยะพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๗๘

เด็กหญิงพรชิตา พงษ์พี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๗๙

เด็กชายรังสรรค์ สุขศรีศิริมงคล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๘๐

เด็กชายรังสิมันตุ์ สีมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๘๑

เด็กชายรุ่งอรุณ ใหมเกิด
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๘๒

เด็กหญิงวนิชา สิริปยสมบูรณ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๘๓

เด็กชายวรวุฒิ แซ่ลี

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๘๔

เด็กหญิงศุภัชญา อัศววิทยานนท์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๘๕

เด็กหญิงศุภิสรา ทองดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๘๖

เด็กหญิงสุเชาวดี เซียงเจ้ว

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๘๗

เด็กชายอนุชิต เจนคง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๘๘

เด็กชายอภิลักษณ์ เสาร์ทองหยุ่น
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๘๙

เด็กชายอลงกรณ์ วรรณคะนึง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา โสภา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๙๑

เด็กหญิงเพชรนำค้าง เสาร์เฉลิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๙๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สนนาค
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๙๓

เด็กหญิงกาญจนา ซาไธสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๙๔

เด็กชายกิจติกร ดวงมะโน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๙๕

เด็กชายขวัญ ทองสาย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๙๖

เด็กหญิงขวัญฤดี คำสาลี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๙๗

เด็กชายคิมหันต์ แบนท้วม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๙๘

เด็กหญิงจินตนา พวงไทย
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๔๙๙

เด็กหญิงจิรภา เรืองเทศ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๐๐

เด็กชายจีระวัตน์ บัวกลัน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๐๑

เด็กชายชัยณรงค์ นวมหอม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๐๒

เด็กชายชานนท์ สมคิด
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๐๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เซียงเจ้ว

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๐๔

เด็กหญิงญาณิศา ขันอานันท์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๐๕

เด็กหญิงฐิติมา ถำทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๐๖

เด็กชายณัฐพงค์ เพียรการ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๐๗

เด็กหญิงณัฐพร ชาลีเปรียม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๐๘

เด็กหญิงณัฐริกา ลายุค
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๐๙
เด็กชายทรัพย์ชัยมงคล

สุขสงวน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๑๐

เด็กชายธนากร บูรณะพงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๑๑

เด็กชายธรรมนูญ เฉียมวิเชียร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๑๒

เด็กชายนพดล บุญคุ้ม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๑๓

เด็กหญิงนัธยา กุลธนานนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๑๔
เด็กหญิงประกายแก้ว

ทองแสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๑๕

เด็กหญิงพลอย ศรีจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๑๖

เด็กหญิงพลอย ศรีจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๑๗

เด็กชายพิพัฒน์ ลัดดาวรากรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๑๘

เด็กชายภูริภัตษ์ บุญเปรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๑๙

เด็กชายภูริวัฑฒ์ จงศิริวรโชติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๒๐

เด็กหญิงมนัญญา จันทร์ดวงเด่น
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๒๑

เด็กหญิงมลฐกานต์ ธูปเทียน
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ ลิมะตระกูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๒๓

เด็กหญิงวรรณดี นิยมพลอย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๒๔

เด็กหญิงวาสนา ฮวดอำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๒๕

เด็กชายวิมล วงษ์ประเสริฐ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๒๖

เด็กหญิงสลินทิพย์ บุญชู
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๒๗

เด็กหญิงสุปราณี ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๒๘

เด็กชายอาทิตย์ ทองสาย
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๒๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พลายพงษ์ษา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๓๐

เด็กหญิงกาญจนา อุดมมะดัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๓๑

เด็กชายตติยะ คำยอด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๓๒

เด็กหญิงธนัชชา รอดด้วง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๓๓

เด็กชายธนาทร การตรง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๓๔

เด็กชายธนินทร เพ่งกลัด
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๓๕

เด็กหญิงนพรดา พันธ์เอม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๓๖

เด็กหญิงนภัทรา พุกคุ่ย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๓๗

เด็กชายนฤเบศร์ เจริญศิริ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๓๘

เด็กหญิงปฐมพร ชุ่มเพ็งพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๓๙

เด็กหญิงปณิตา ด้วงสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๔๐

เด็กชายปริญญา สังข์เพิม

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๔๑

เด็กหญิงพนิตา รุ่งวิทยา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๔๒

เด็กชายพีรภัทร ชูเลิศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๔๓

เด็กชายภาณุพงศ์ คงคา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๔๔

เด็กชายภูริทัศน์ ผ่องใส
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๔๕

เด็กชายภูไทย จิตต์หาญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๔๖

เด็กชายยศธนา ทองเม้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๔๗

เด็กหญิงยุวธิดา ชูเลิศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๔๘

เด็กหญิงวรรณิสา โคกแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๔๙

เด็กหญิงวริสรา นุชนารถ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๕๐

เด็กหญิงวัณฑนา นำทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๕๑

เด็กชายสิทธิชัย เหลืองชัยพร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๕๒

เด็กหญิงสุนิสา จันทร์หอม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๕๓

เด็กชายอติวิชญ์ แจ้งนิล
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๕๔

เด็กชายอัครเดช ด่านทองวัฒนกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๕๕

เด็กชายการัณย์ ไชยมาลี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๕๖

เด็กหญิงมลสุดา สุวรรณศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๕๗

เด็กหญิงมาลิณี จ้อยร่อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๕๘

เด็กหญิงฌนัชชา โพทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๕๙

เด็กชายบัญชา รอดด้วง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๖๐

เด็กชายปญจา โพทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๖๑

เด็กหญิงมานิดา แจ่มเรียน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๖๒

เด็กชายอัครชัย เช้าเครือ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๖๓

เด็กหญิงเพียงฟา อาญาเมือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๖๔

เด็กชายณัฐพงศ์ อนุเครือ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หงษ์ทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๖๖

เด็กชายธวัชชัย รอดด้วง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๖๗

เด็กชายนันทวัฒน์ แสวงศิลป
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ปรางเปรมปรี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๖๙

เด็กหญิงณัฐนารา แย้มจับ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๗๐

เด็กชายภูริ เจเถือน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๗๑

เด็กหญิงมุทิตา ทองอินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๗๒

เด็กหญิงศิรินาถ แตงคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๗๓

เด็กหญิงอริษา เรือนใจหมัน

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๗๔

เด็กหญิงอัญรินทร์ ไชยเสถียรยศ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๗๕

เด็กหญิงเขมนิจ ฉายอรุณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๗๖

เด็กหญิงกนกสิริ นิลบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๗๗

เด็กชายชนะชัย คชายุทธ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๗๘

เด็กหญิงชนากานต์ ด้วงสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๗๙

เด็กหญิงชาริณี เรืองศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๘๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กิจสมัคร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๘๑

เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีชุ่มอำนาจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๘๒

เด็กหญิงพรรษา วงศ์โสภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๘๓

เด็กชายพศิน หนูวัฒนา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๘๔

เด็กชายพีรภัทร โสภา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๘๕

เด็กหญิงสลิสา ศรีนงนุช
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๘๖

เด็กชายสุธิมนต์ มงคล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๘๗

เด็กชายสุนทร สีหรัง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๘๘

เด็กหญิงหทัยชนก รักดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๘๙

เด็กชายอลงกต กิจสมัคร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๙๐

เด็กชายณัฐพงศ์ อ่อนหวาน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๙๑

เด็กชายนิพัทธ์ นุ้มพุฒ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๙๒

เด็กหญิงบุษกร ทองอินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๙๓

เด็กหญิงพัชรพร ยิมศรีแพร

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๙๔

เด็กชายพีรภัทร พ่วงรอด
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๙๕

เด็กชายวรเชษฐ์ หอมคมขำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๙๖

เด็กหญิงกาญจนา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๙๗

เด็กชายกิตติชัย ทองเปราะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๙๘

เด็กหญิงจันทิมา ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๕๙๙

เด็กหญิงซันเดย์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๐๐

เด็กชายธนากร กล้าหาญ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๐๑

เด็กหญิงลัดดา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๐๒

เด็กหญิงวชิรญาณ์ จับศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๐๓

เด็กชายวรภัทร ชาวบ้านกร่าง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๐๔

เด็กชายสมภพ มาลา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๐๕

เด็กหญิงสมศรี ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๐๖

เด็กหญิงสายฝน ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๐๗

เด็กหญิงอริสา บุญรอด
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๐๘

เด็กหญิงอารีนา ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๐๙

เด็กหญิงเพชรา ปะการัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๑๐

เด็กชายขวด ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๑๑

เด็กชายทฤษฎี ทองเปราะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๑๒

เด็กชายนพพล ดวงมาลา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๑๓

เด็กชายปฐมพงศ์ ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๑๔

เด็กชายปลาย ไม่มีนามสกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๑๕

เด็กหญิงปนแก้ว ติจา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๑๖

เด็กหญิงพัชริดา ทิพย์แม่ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๑๗

เด็กหญิงมณีวรรณ ก้านเหลือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๑๘

เด็กหญิงมิลตรา กลันเกิดผล

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๑๙

เด็กหญิงวราภรณ์ นิมนวล

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๒๐

เด็กหญิงสุธิดา บุญเชิด
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๒๑

เด็กหญิงเกษร ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๒๒

เด็กหญิงเมรวี ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๒๓

เด็กชายโก ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๒๔

เด็กหญิงโกสุม ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๒๕

เด็กชายชูชาติ ไม่มีนามสกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๒๖

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๒๗

เด็กหญิงน้องเล็ก ไม่มีนามสกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๒๘

เด็กหญิงสายแก้ว ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๒๙

เด็กชายอามาน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๓๐

เด็กชายอุดม ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๓๑

เด็กหญิงโกลัญญา นันทา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๓๒

เด็กชายกชกร ขำช่วง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๓๓

เด็กชายกันทรากร ศรีบุญเพ็ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๓๔

เด็กชายธนพล ขมรวงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๓๕

เด็กหญิงปณิดา ไม่มีนามสกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๓๖

เด็กชายภคภัทร์ ม่วงงาม
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๓๗

เด็กชายมงคล ไม่มี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๓๘

เด็กหญิงรพีพร ทองโคกกรวด
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๓๙

เด็กหญิงวิภา ไม่มี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙๐ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๔๐

เด็กชายกฤษฎา ไม่มี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๔๑

เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์ หมืนชนะ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา วุฒิสาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๔๓

เด็กหญิงพิงกี

้ ้

ไม่มีนามสกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๔๔

เด็กหญิงรุจิรา บรรจง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๔๕

เด็กชายสุเมธ ไม่มี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๔๖

เด็กชายช้อน ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๔๗

เด็กชายณัฐนันท์ ไม่มี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๔๘

เด็กชายนำเงิน ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๔๙

เด็กหญิงปาณิศา ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๕๐

เด็กหญิงปาลี บุญน้อยมอญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๕๑

เด็กชายศุภสิน เนียมหอม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๕๒

เด็กชายสิริภัทร ธนาสุทธิกมล
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๕๓

เด็กหญิงสุนิษา ทองดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๕๔

เด็กชายโกเมศ บรรจง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๕๕

เด็กชายกมล ไม่เสือมสุข

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๕๖

เด็กหญิงชลลดา ถำวาป
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๕๗

เด็กชายทัตเทพ ลิมละมัย

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๕๘

เด็กชายธนสิทธิ

์

มุ่งยอดกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๕๙

เด็กชายบุญมี ทับทิมทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๖๐

เด็กหญิงปริญญา ปรึกษา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๖๑

เด็กชายวชิรวิทย์ อินทนู
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๖๒

เด็กชายอติวัณณ์ บูวอ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๖๓

เด็กหญิงเพชรา ติจา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๖๔

เด็กหญิงจันจิรา -
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๖๕

เด็กหญิงดวงใจ -
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๖๖

เด็กชายตวงศักดิ

์

ติจา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๖๗

เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ศรีบัวทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ ดวงสว่าง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๖๙

เด็กชายธนเกียรติ -
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๗๐

เด็กชายนนทกร ขำหงิม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๗๑

เด็กหญิงนาราชา ทองภักดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๗๒

เด็กหญิงพนิดา สุดใจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๗๓

เด็กชายพรนิพนธ์ แย้มน้อย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๗๔

เด็กหญิงสุนิกา ศรีมหาพรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙๑ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๗๕

เด็กหญิงแจ่มจันทร์ รามัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๗๖

เด็กหญิงแสงเดือน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๗๗

เด็กชายพสิษฐ์ -
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๗๘

เด็กหญิงพีรยา ตระค้าน
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๗๙

เด็กชายภูเนตร หงษาวดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๘๐

เด็กหญิงกัญจนพร บัวสว่าง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๘๑

เด็กหญิงขวัญข้าว กาวิลเครือ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๘๒

เด็กหญิงชลธิชา กอนวิเชียร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๘๓

เด็กชายชัชพงค์ ไม่มีนามสกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๘๔

เด็กชายตนุภัทร สีจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๘๕

เด็กหญิงทราย ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๘๖

เด็กหญิงปารจรีย์ แก้วงาม
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๘๗

เด็กชายพงศกร มันคง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ -
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๘๙

เด็กหญิงมีนา ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๙๐

เด็กชายรพีภัทร นกดำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๙๑

นางสาววันทราย -
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๙๒

เด็กหญิงวิลาสินี ตุมรสุนทร
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๙๓

เด็กชายอนุรักษ์ นันทสิงห์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๙๔

เด็กหญิงอร -
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๙๕

เด็กชายเซม ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๙๖

เด็กหญิงเดือน ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๙๗

เด็กหญิงเยาวภา คงกุลทวีรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๙๘

เด็กหญิงไอมล -
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๖๙๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ สุริวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๐๐

เด็กชายธีรพงษ์ ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๐๑

เด็กชายนัย ไม่มีนามสกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๐๒

เด็กชายนำ -
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๐๓

เด็กหญิงนำผึง

้

ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๐๔

เด็กหญิงพีรดา เครือสุวรรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๐๕

เด็กชายวิชาญ ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๐๖

เด็กหญิงศศินันท์ มาตัน
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๐๗

เด็กหญิงสาวิน ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๐๘

เด็กหญิงสุรีย์พร จิตต์รักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๐๙

เด็กชายอิสระ สิทธิสร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๑๐

เด็กหญิงเพชรดา บุญอยู่วัฒนะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๑๑

เด็กหญิงเล็ก -
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๑๒

เด็กหญิงเอมอญ ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๑๓

เด็กหญิงอรณี -
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๑๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดาบทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๑๕

เด็กชายจักรกฤษ บุญดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๑๖

เด็กหญิงจิดาภา โพธิจำศิล

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๑๗

เด็กชายทัศพันธุ์ -

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๑๘

เด็กชายปลายฟา -

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๑๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

-
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๒๐

เด็กชายวิธิชัย เกิดแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๒๑

เด็กหญิงสุชานุช แก้วฉวี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๒๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีวัฒนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๒๓

เด็กชายอัฑฒกรณ์ เอียงเอียม

้ ่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๒๔

เด็กชายเสกสรรค์ เพ็งกลัด
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๒๕

เด็กชายไกรวิชญ์ ปรางเปรมปรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๒๖

เด็กหญิงจารุกร สังวาลย์ปล้อง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๒๗

เด็กชายขันติชัย ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๒๘

เด็กชายจัมโบ้ ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๒๙

เด็กชายณัฐพล ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๓๐

เด็กหญิงดรีม ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๓๑

นางสาวดวงดาว ไม่มีนามสกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๓๒

เด็กชายทุย ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๓๓

เด็กชายบุญมี บางจาก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๓๔

เด็กชายปยังกูร ภารกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๓๕

เด็กหญิงฝน ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๓๖

เด็กชายพลายแก้ว จุฬา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ ไม่มีนามสกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๓๘

เด็กหญิงมิชุตา ไม่มีนามสกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๓๙

เด็กชายวิชัย ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๔๐

เด็กชายศราวุธ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๔๑

เด็กหญิงสาม ไม่มีนามสกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๔๒

เด็กหญิงสายใจ ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๔๓

เด็กหญิงสาว ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๔๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

โบอ่องพัฒนาไพร ๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙๓ / ๔๓๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๔๕

เด็กชายสุริยา ไม่มีนามสุกล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๔๖

เด็กชายสุเท ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๔๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๔๘

เด็กหญิงอิอิ ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๔๙

เด็กหญิงเกศสิริ รัตนวิไล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๕๐

เด็กชายแดง ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๕๑

เด็กหญิงแพรว ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๕๒

เด็กชายโซ่ ไม่นามสกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๕๓

เด็กหญิงโสรดา ไม่มีนามสกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๕๔

เด็กชายไชยา ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๕๕

เด็กชายชัยเจริญ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๕๖

เด็กชายชาติ ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๕๗

เด็กชายทอง ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๕๘

เด็กชายฝรัง

่

ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๕๙

เด็กชายรุ่งรดิศ พรพิทักษ์กุลวารี
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๖๐

เด็กชายสันต์ -
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๖๑

เด็กชายออย ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๖๒

เด็กหญิงแฟนต้า ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๖๓

เด็กหญิงแอ ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๖๔

เด็กชายโชค ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๖๕

เด็กชายโต ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๖๖

เด็กชายชาย ไม่มีนามสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๖๗

เด็กหญิงซันคิน ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๖๘

เด็กชายดวงจันทร์ ไม่มีนามสกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๖๙

เด็กชายตุลา ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๗๐

เด็กชายธนัช -

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๗๑

เด็กชายธีรเดช อยู่เอียม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๗๒

เด็กหญิงนงนุช -
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๗๓

เด็กชายนที ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๗๔

เด็กชายบูรพา รอดเจริญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๗๕

เด็กหญิงฝาย ไม่มีนามสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๗๖

เด็กหญิงพลอย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๗๗

เด็กชายศรชัย ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๗๘

เด็กหญิงหน่อย ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๗๙

เด็กหญิงอรจิรา คำพา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙๔ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๘๐

เด็กหญิงอาทิตยา ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๘๑

เด็กหญิงอารดา -
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๘๒

เด็กชายเลียก

้

ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๘๓

เด็กหญิงเอ ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๘๔

เด็กหญิงแปง ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๘๕

เด็กชายไกรวิน ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๘๖

เด็กชายไชยภัทร นันทชัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๘๗

เด็กหญิงไหม ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๘๘

เด็กหญิงไอริน ทองดี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๘๙

เด็กชายน้อย (2) ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๙๐

เด็กหญิงกรกนก ทองสุขศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๙๑

เด็กหญิงกรอยใจ บุญทา
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สำราญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๙๓

เด็กหญิงกานติมา คำไสย์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๙๔

เด็กชายชัยฤทธิ

์

ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เกษมสุรพร
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๙๖

เด็กชายดนุนันท์ ถาบุญเรือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๙๗

เด็กหญิงทัศนีย์ รังกาแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๙๘

เด็กหญิงนัดดา การเวก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๗๙๙

เด็กหญิงนำฝน ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๐๐

เด็กหญิงปภาดา ทองสิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๐๑

เด็กชายพงศกร โกศล
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๐๒

เด็กหญิงละอองฝน วงกลม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๐๓

เด็กหญิงลัดดา ติงสะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๐๔

เด็กชายสุธาวี สูคำแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๐๕

เด็กหญิงสุวิชาดา ดวงจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๐๖

เด็กหญิงสโรชา -
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๐๗

เด็กหญิงใบหยก กัลวงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๐๘

เด็กหญิงธรรมสรณ์ สุริวงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๐๙

เด็กหญิงปราณีต ศรีบุญมี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๑๐

เด็กหญิงพันธิตรา ฝากมิตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๑๑

เด็กชายเดชนรินทร์ บุญแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๑๒

เด็กชายชานน ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๑๓

เด็กชายณัฐดนัย ทองผาภูมิปรีดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๑๔

เด็กชายนัฐพล ดีเชียง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๑๕

เด็กหญิงกิตติการ มยุรีมีชัย
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๑๖

เด็กชายชยธร เรืองเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๑๗

เด็กชายชัยกฤษ -
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๑๘

เด็กหญิงดวง กิจณิชาดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๑๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

เสตะกาญจนาพร ๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๒๐

เด็กหญิงนันทิดา ทองผาภูมิเชวง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๒๑

เด็กหญิงปนัดดา ทองผาภูมิกิรติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๒๒

เด็กหญิงรมณี ทองผาภูมิสุจริต
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๒๓

เด็กหญิงวันวิภา สังขชโลทร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๒๔

เด็กหญิงวีรายา ทองผาภูมิเชวง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๒๕

เด็กชายสาธิน มงคลจารุพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๒๖

เด็กหญิงสิรามล ทองผาภูมิสุจริต
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๒๗

เด็กหญิงสุนันทา -
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๒๘

เด็กหญิงสุนิดา -
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๒๙

เด็กหญิงสุอารีย์
ทองผาตระหง่าน

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๓๐

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองผาชะช่อง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๓๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองผาโกมล
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๓๒

เด็กหญิงชญานี
บุญเสริมถาวรนิจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๓๓

เด็กชายชัยนัน นาสวนจำรัส
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๓๔

เด็กชายชินวัตร ทองผาจารุ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๓๕

เด็กชายดำรงค์ชัย นาสวนวิไล
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๓๖

เด็กชายทวิช ทองผาจารุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๓๗

เด็กหญิงทิพวรรณ -
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๓๘

เด็กชายธนภูมิ สังขชโลทร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๓๙

เด็กหญิงธัชมาศ ทองผาโกมล
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๔๐

เด็กชายนายเอ -
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๔๑

เด็กชายสุชาติ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๔๒

เด็กชายอลงกรณ์ ทองผาภูมิเชวง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๔๓

เด็กชายอำพล
ทองผาตระหง่าน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๔๔

เด็กหญิงโพเวียงเต้ คุณก้องไพร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๔๕

เด็กหญิงกวินทิพย์ นทีพรพนา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ คุณก้องไพร
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๔๗

เด็กชายชาติชาย คุณก้องไพร
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๔๘

เด็กหญิงทรรศยา ทองผาจารุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๔๙

เด็กหญิงนำอ้อย -
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙๖ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๕๐

เด็กชายบรรณวิชญ์ นาสวนนิวัฒน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๕๑

เด็กชายปณณทัต ไอยราผาทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๕๒

เด็กหญิงพลอย -
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๕๓

เด็กชายศราวุฒิ ทองผาจุติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๕๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วมูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๕๕

เด็กหญิงศุภฉราพร ทองผาภูมิขจร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๕๖

เด็กชายสุทธิ -
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๕๗

เด็กหญิงอารีย์ -
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๕๘

เด็กชายเอกราช ผาภูมิชโลทร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๕๙

เด็กหญิงโสภา เรืองเจริญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๖๐

เด็กชายไต่โม่บ่อน ทองผาภูมิเชวง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๖๑

เด็กหญิงจริญญา ทองผาโกมล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๖๒

เด็กชายชลศักดิ

์

ทิมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๖๓

เด็กชายชัย -
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๖๔

เด็กชายทักษะ สำเร็จกิจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๖๕

เด็กหญิงประกายแก้ว
ทองผาภูมิเชวง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๖๖

เด็กชายพลอาทิตย์ ทองผาภูมิเชวง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๖๗

เด็กชายภานุ ทองผาภูมิเชวง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๖๘

เด็กหญิงศิรดา สุขสำราญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๖๙

เด็กหญิงสวรส ใจตรง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๗๐

เด็กชายสิทธิพร
ทองผาตระหง่าน

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา ไอยราผาทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๗๒

เด็กหญิงสุนิสา -
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๗๓

เด็กหญิงสุพรรณี ผาภูมิชลาธาร
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๗๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๗๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ไอยราผาทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๗๖

เด็กชายสุรเกียรติ
ทองผาตระหง่าน

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๗๗

เด็กชายอรุณ พาโท
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๗๘

เด็กชายอาทิตย์ -ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๗๙

เด็กหญิงเนตรนภา สินบุญมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๘๐

เด็กหญิงแสงดาว -
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๘๑

เด็กหญิงกัญญาวีย์ ทองผาภูมิปฐวี
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๘๒

เด็กหญิงชมพู่ -
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๘๓

เด็กชายชัยวัฒน์ -
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๘๔

เด็กหญิงปุย -
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๘๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองผาภูมิกิรติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๘๖

เด็กหญิงวิภาสิริ ทองผาสิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๘๗

เด็กชายสมชาย ทองผาภูมิเชวง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๘๘

เด็กชายสมนึก ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๘๙

เด็กหญิงสาวภา อรุณศรีสุวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๙๐

เด็กหญิงสุภาวดี ทองผาโกมล
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๙๑

เด็กชายสุวันชัย ทองผาตระกูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๙๒

เด็กหญิงหงษ์ฟา -

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๙๓

เด็กหญิงอรปรียา จุฑามณี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๙๔

เด็กหญิงโนรา -
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๙๕

เด็กหญิงศรีวรรณ นาสวนสุวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๙๖

เด็กหญิงศรีไพร นาสวนสุวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๙๗

เด็กชายกิตติวินท์ พรมเกษ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๙๘

เด็กหญิงจรรยพร ทิพย์กระโทก
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๘๙๙

เด็กหญิงจิรัชยา แซ่กือ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๐๐

เด็กชายชญานนท์ ปริวันตัง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๐๑

เด็กหญิงชลธิชา ผ่องศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๐๒

เด็กชายชัยมงคล ประสงค์สันต์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๐๓

เด็กหญิงณิชา สะโมรินทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๐๔

เด็กชายธีรวิทย์ แซ่ซ้ง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๐๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ มีทรัพย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๐๖

เด็กหญิงนิพาดา สังคปรีดา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๐๗

เด็กหญิงน้อย -
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๐๘

เด็กหญิงพรชนก สถิตเกษตรศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๐๙

เด็กหญิงพรไพลิน ภักมี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๑๐

เด็กหญิงมนรดา ธงอาสา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๑๑

เด็กชายวันชัย -
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๑๒

เด็กหญิงวิกานดา -
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๑๓

เด็กชายสิทธิพล สิงห์สาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๑๔

เด็กชายสิทธิพัฒน์ ประเสริฐกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๑๕

เด็กหญิงอมิตา อาสาเหลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๑๖

เด็กหญิงเขมมิกา จำปาแย้ม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๑๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ภายสร้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๑๘

เด็กชายกำธร เสนีย์อรรถกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๑๙

เด็กหญิงชไมพร ขันธ์อ่อน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๒๐

เด็กชายณัฐ ไม่ทราบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๒๑

เด็กชายตาเล ไม่ทราบ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๒๒

เด็กชายทานุทัต ไม่ทราบ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๒๓

เด็กหญิงบี ไม่ทราบ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สายวงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๒๕

เด็กหญิงภัทรวดี จำปาแย้ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๒๖

เด็กชายวราวุฒิ ประสงค์สันติ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๒๗

เด็กหญิงวารุณี ทำสะอาด
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๒๘

เด็กชายศรานนท์ สาธร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๒๙

เด็กหญิงศรีสุดา อยู่ดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๓๐

เด็กชายสิทธิชัย จิตผ่องแท้
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๓๑

เด็กหญิงสุชาวดี แก้วตุ้ม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๓๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ พินิจมนตรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๓๓

เด็กชายสุธินันท์ ปาเวช
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๓๔

เด็กหญิงสุธีธิดา อินทรัพย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๓๕

เด็กชายสุริยา อาสาเหลา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๓๖

เด็กหญิงเขมพิกา สะโมรินทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๓๗

เด็กชายเจษฎา วังชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๓๘

เด็กชายกงพอ ไม่ทราบ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๓๙

เด็กชายจิรเมธ งามศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๔๐

เด็กชายชนะชัย ไม่ทราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๔๑

เด็กชายชนิตว์นันท์ นามเดช
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๔๒

เด็กชายชัยทัย ไม่ทราบ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๔๓

เด็กหญิงณัฐชา หาญชนะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๔๔

นางสาวทองใจ ไม่ทราบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๔๕

นางสาวธาริกา ธรรมธุระ
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๔๖

เด็กหญิงนีลาวี ไม่ทราบ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๔๗

เด็กหญิงบุษบา แซ่ลี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๔๘

เด็กชายปวริศ วังคีรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๔๙

เด็กชายพธรพล คุณสมบัติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๕๐

เด็กชายพัชรพล ภาวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๕๑

เด็กชายวิรุฬห์ สะโมรินทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๕๒

เด็กหญิงสุรารักษ์ ผ่องศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๕๓

เด็กหญิงหญิง ไม่ทราบ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๕๔

เด็กชายอนันตญา คำหล่อ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขจรกิจอนวัช
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๕๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ สว่างภพ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๕๗

เด็กชายแบ้ง ไม่ทราบ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๕๘

เด็กชายแหง่ ไม่ทราบ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๕๙

เด็กชายโส ไม่ทราบ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๖๐

เด็กชายใหม่ ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๖๑

เด็กชายจิรพนธ์ อินทะเสน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๖๒

เด็กหญิงนวรัตน์ กนกวัตถาภรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๖๓

นางสาวนองอี ไม่ทราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๖๔

เด็กหญิงปริชาติ แซ่ซ้ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๖๕

เด็กชายพีรัชชัย ไม่ทราบ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๖๖

เด็กหญิงภธิราวดี มิงบุญ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๖๗

เด็กชายวรภพ แซ่ลี
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๖๘

เด็กหญิงเกียง -
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๖๙

เด็กชายไช ไม่ทราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๗๐

เด็กหญิงกระแต ไม่ทราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๗๑

เด็กชายตนุสรณ์ ท้าวทำนอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๗๒

เด็กหญิงนริศรา ประสงค์สันติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๗๓

เด็กหญิงผกามาศ สีหอมกลิน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๗๔

เด็กชายพงศกร คุณสมบัติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๗๕

เด็กหญิงพรญาณี จำปาแย้ม
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๗๖

เด็กหญิงพิมพิลัย บัวบาน
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ประภา บุญสา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๗๘

เด็กชายรวินันทน์ จันทร์มณี
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๗๙

นายวิศรุต แซ่ซ้ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๘๐

เด็กชายอนุรักษ์ แซ่อึง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๘๑

เด็กหญิงอภิญญา เวทนา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๘๒

เด็กหญิงอรวรรณ มุยไธสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๘๓

เด็กหญิงกาญจนา บัวบาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๘๔

เด็กหญิงกุลธิดา ขจรกิจอนวัช
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๘๕

เด็กชายชาญ ไม่ทราบ
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๘๖

นายชาย ไม่ทราบ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๘๗

เด็กชายนโยบาย พรมลาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๘๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

โสดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๘๙

เด็กชายปฏพล สลุงอยู่
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๙๐

เด็กชายปยพงษ์ กว้างขวาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๙๑

เด็กชายวิทยา สว่างภพ
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๙๒

นางสาวสาว ไมทราบ
๑๐/๐๕/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๙๓

นายอังกอร์ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๙๔

เด็กชายอาม สร้อยจิตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๙๕

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา ราชาสุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๙๖

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ จันทร์พวง
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๙๗

เด็กชายณัฐนันท์ นิโกรธา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๙๘

เด็กชายธนพัฒน์ หัวคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๓๙๙๙

เด็กหญิงกนกรัตน์ สกลนิมิตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๐๐

เด็กหญิงกนิษฐา ดอนเจดีย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๐๑

เด็กชายกมลชัย ศรีชุมพล
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๐๒

เด็กหญิงกรชวัล แก้วแดง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๐๓

เด็กชายกษิดิเดช

์

คงเรือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๐๔

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

ผิวทองงาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๐๕

เด็กชายณรงค์ชัย โคปาน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๐๖

เด็กชายทฤษฎี นวลดี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๐๗

เด็กหญิงธัญชนก บุญดอนนอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๐๘

เด็กหญิงนันทิชา ไสยา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๐๙

เด็กชายปฎิพล สุวัฒนมงคลชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๑๐

เด็กหญิงพัชริศา เนียมหอม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๑๑

เด็กชายวรกานต์ ศักสันติกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๑๒

เด็กชายวัชภณ จำเนียรกาล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๑๓

เด็กชายวัชรากร เหมือนศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๑๔

เด็กชายศราวุธ ฉัตรแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๑๕

เด็กชายสิงหนุ กรีมาบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๑๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สนนารี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๑๗

เด็กชายอดิศร ขำพระบุตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๑๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ผิวหอม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๑๙

เด็กหญิงกัลยานุช ชังเรือนกุล

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๒๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา โทอุดทา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๒๑

เด็กหญิงกาญจนาพร ลาดบัวขาว
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๒๒

เด็กหญิงการะเกด หร่องบุดศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๒๓

เด็กชายจันทรัสม์ โพธิเงิน

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๒๔

เด็กชายณัฐพนธ์ ชุมคำน้อย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๒๕

เด็กหญิงณิชกานต์ ผิวละออ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๒๖

เด็กหญิงนวพร แก้ววงสา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๒๗

เด็กชายปญญพนต์ สอนใจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๒๘

เด็กหญิงพิริษา บุญไสว
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๒๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ตะเพียนทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๓๐

เด็กหญิงรินรดา เรือนทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๓๑

เด็กหญิงลักษิกา สายดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๓๒

เด็กหญิงวชัญญา ผิวหอม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๓๓

เด็กหญิงศุภัชญา มาลาพงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๓๔

เด็กหญิงกมัยธร พลโคตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๓๕

เด็กหญิงกิตติยา ใจกล้า
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๓๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ อ้วนทา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๓๗

เด็กหญิงณิตยา ดาบทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๓๘

เด็กชายดิษฐพงศ์ สวยลำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๓๙

เด็กหญิงธมนวรรณ ภูมี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๔๐

เด็กหญิงนพมาศ กาญจนธงชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๔๑

เด็กชายนันทชัย จิตนิยม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพียวอยู่
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๔๓

เด็กหญิงภัทรินันท์ ยังดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๔๔

เด็กชายภูสิน วจีเสนาะธรรม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๔๕

เด็กหญิงมัลลิกา นามพงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๔๖

เด็กชายรวินันท์ บริสุทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๔๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีสร้อย
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๔๘

เด็กหญิงวรัณญา ศรีสร้อย
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๔๙

เด็กชายวรโชติ จำเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๕๐

เด็กชายสืบศักดิ

์

งบพิสัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๕๑

เด็กหญิงสุชาดา จิตรคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๕๒

เด็กชายธีรภัทร โพธิเงิน

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๕๓

เด็กชายพิทยา เฟองฟุง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๕๔

เด็กชายเสกสรร วิจันดา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๕๕

เด็กชายกิตติพศ วิลาพงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๕๖

เด็กชายคมชาญ คงศิริ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญวังทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๕๘

เด็กชายชัชรินทร์ เชาว์ฉลาด

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๕๙

เด็กหญิงณัชชา จินมิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๖๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ สีสิว

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๖๑

เด็กชายดนุวัศ ปานทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๖๒

เด็กชายนันทชัย เสกสิทธิกาญจน์

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๖๓

เด็กหญิงภูริชญา หอมทวนลม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๖๔

เด็กหญิงอภิษฎา ประดับศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๖๕

เด็กหญิงอุษามณี วรรณะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๖๖

เด็กหญิงเฉลิมพร อำสกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๖๗

เด็กหญิงจีรนันท์ คำสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๖๘

เด็กหญิงจีรวรรณ พุดซะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๖๙

เด็กชายชินภัทร สำรองทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๗๐

เด็กชายดำรงศักดิ

์

เซ็งเส็ง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๗๑

เด็กชายทักษ์ดนัย หนามแท่ง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๗๒

เด็กหญิงธนพร พันธ์ถวิล
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๗๓

เด็กชายนันทพงศ์ เหมือนหลิม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๗๔

เด็กหญิงนิจนภา แย้มอ่วม
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๗๕

เด็กชายบัณฑิต อยู่เย็น
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๗๖

เด็กชายภาณุพงศ์ เห็นประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๗๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ เหมือนครุฑ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๗๘

เด็กชายวรวิช มหาโชติ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๗๙

เด็กหญิงวราภรณ์ สระแพงแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๘๐

เด็กหญิงวันดี ไม่ทราบ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๘๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญปองหา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๘๒

เด็กชายสมรักษ์ ขุนจันทร์ดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๘๓

เด็กหญิงสุธาสินี ชืนจิตต์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๘๔

เด็กหญิงอภิญญา ศักดิสิริพิสุทธิ

์ ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๘๕

เด็กหญิงกัญจนพร ประดับศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๘๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

หินนาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๘๗

เด็กชายธนธรณ์ จิตรบรรจง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๘๘

เด็กหญิงธนวรรณ ยาระศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๘๙

เด็กหญิงรวีวรรณ วิเศษสิงห์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๙๐

เด็กชายวิชัย ทัพไมตรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๙๑

เด็กหญิงศิราวรรณ์ โพธิศรี

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๙๒

เด็กหญิงอภัสรา คงกระพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๙๓

เด็กชายเสกสรร จันทร์วีระ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๙๔

เด็กชายกฤษณะ ตันทรัพย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐๓ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๙๕

เด็กหญิงกาญจนา เถือนแอ้น

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๙๖

เด็กหญิงจรัญภรณ์ พริงพงษ์

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๙๗

เด็กหญิงจอมขวัญ มาลาพงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๙๘

เด็กชายจักรพงษ์ ทิงโคตร

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๐๙๙

เด็กหญิงฐิติพร ชุ่มชืน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๐๐

เด็กหญิงณัฐณิชา อุ้ยฝก
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๐๑

เด็กหญิงตติยา เขียวอิม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๐๒

เด็กชายทศพล ดอกยอ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๐๓

เด็กชายทักษกร ศรีแนน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๐๔

เด็กหญิงธนพร บัวเมือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ จาดแหยม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๐๖

เด็กหญิงธนัชนันย์ โพธิยอด

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๐๗

เด็กชายธนากร ม่วงคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๐๘

เด็กหญิงธิติยา ศรีจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๐๙

เด็กชายนันท์ธวุฒิ พิมพา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๑๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทะชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๑๑

เด็กชายนิวัฒน์ โสมกุล
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๑๒

เด็กหญิงปนัดดา แก่นสม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๑๓

เด็กหญิงปรารี บ่อเกิด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๑๔

เด็กชายพัทธดนย์ ทองปุก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๑๕

เด็กชายภูวดล ศรีรังสรรค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๑๖

เด็กชายยศภัทร สมดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๑๗

เด็กหญิงวนิดา อุ้ยฟก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๑๘

เด็กชายวรพล ชืนหุ่น

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๑๙

เด็กหญิงอรกมล ช่างไม้
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๒๐

เด็กชายอรรณพ ไชยเจริญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๒๑

เด็กหญิงอริสา อาจหยุด
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๒๒

เด็กหญิงอารียากร อุทัยเสรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๒๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ บำรุงเขต

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๒๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เสมบำรุง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๒๕

เด็กชายจิรวัฒน์ แดงเย็น
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๒๖

เด็กหญิงณัฐชา สีหานาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๒๗

เด็กชายณัฐภูมิ ศิริพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๒๘

เด็กชายทัตเทพ หนูจันทึก
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๒๙

เด็กหญิงธิญาดา ภาคภูมิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐๔ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๓๐

เด็กชายธีรภัทร์ ทองบุตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๓๑

เด็กชายนันทวัฒน์ มันหมาย

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๓๒

เด็กชายบวรภัค โพธิปติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๓๓

เด็กหญิงบุปผา ขำอวยชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๓๔

เด็กชายพันยศ ขำแจ่ม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๓๕

เด็กชายพิทักษ์ราช จินดากูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๓๖

เด็กชายภูริทัศน์ กิงทอง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๓๗

เด็กชายยศธนา มาตะราช
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๓๘

เด็กหญิงวริศรา แซ่ฉิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๓๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ ทองสุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๔๐

เด็กหญิงศรินทิพย์ ชมชืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๔๑

เด็กหญิงสิริกาญจน์ ศรีโสภา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๔๒

เด็กหญิงสุธิรา ช่างประดิษฐ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๔๓

เด็กหญิงสโรชา เรียงรวบ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๔๔

เด็กหญิงอรกช สงเคราะห์สุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๔๕

เด็กชายอรรถวุฒ ภุมรินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๔๖

เด็กชายเจษฎาพร ภูแชมโชติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๔๗

เด็กหญิงจิรวรรณ รุ่งแจ้ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๔๘

เด็กหญิงจุฑามาศ คชสาร
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๔๙

เด็กชายชัยรัตน์ สำราญวงศ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๕๐

เด็กชายณัฐพล ธรรมลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๕๑

เด็กหญิงดวงสมร ชุนฟง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๕๒

เด็กหญิงนุชนารถ เภาชา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๕๓

เด็กหญิงลลิตา ธรรมจารุสิริ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๕๔
เด็กหญิงวรรณสินิทรา

อุทัยเสรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๕๕

เด็กหญิงวัณพาพร จันทร์งาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๕๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ เสาะแสวง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๕๗

เด็กชายวุฒิชัย สระปญญา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๕๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ อุ้ยฟก
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๕๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

ดีดอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๖๐

เด็กชายสิรภพ แผงคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๖๑

เด็กชายเกรียงไกร ไม่ปรากฏ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๖๒

เด็กหญิงญาสุมินทร์ หมอยาดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๖๓

เด็กชายณรงค์ชัย พุทธจักร

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๖๔

เด็กชายณัฐพร สนตุ่น
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐๕ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ นักเวชน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๖๖

เด็กชายภูมินทร์ บ้วนอู๋
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๖๗

เด็กหญิงรุจิกาญจน์ ฉิมวงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๖๘

เด็กชายวีรยุทธ บ้วนอู๋
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๖๙

เด็กหญิงศศิชา สนตุ่น
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ พุมมา
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๗๑

เด็กชายอนันธพงษ์ หนูทองแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๗๒

เด็กหญิงอักษร ประวันเนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๗๓

เด็กชายเกตุ ทองแสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๗๔

เด็กชายเจษฎา เจริญศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๗๕

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา แก้วอินชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ณ บางช้าง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๗๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ จันทร์จำรัส
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๗๘

เด็กหญิงปนัดดา พละคร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๗๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ ขันทองดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๘๐

เด็กหญิงพัตรพิมล เบอร์ไธสง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๘๑

เด็กหญิงภัสรา ไกรวิจิตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๘๒

เด็กชายมณฑล ทรัพย์เจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๘๓

เด็กหญิงยลดา พุกภูษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๘๔

เด็กชายศักดา อินศรีโสม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๘๕

เด็กหญิงสุพิชญา คำเครือ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๘๖

เด็กหญิงอรทัย ทองอ่อน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๘๗

เด็กหญิงอรพรรณ ดำพลงาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๘๘

เด็กหญิงดารารัตน์ ธรรมเรือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๘๙

เด็กหญิงปภัสรา ตรีเดชา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๙๐

เด็กหญิงพรกมล หมืนเอ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๙๑

เด็กหญิงพรธิตา นำช้าง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๙๒

เด็กหญิงสุภัสสา คำเอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา อินศรีโสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ธรรมเรือง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สุขปานเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อโนด
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๙๗

เด็กหญิงธนภรณ์ คำเครือ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๙๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

เรืองเทศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๑๙๙

เด็กชายนิติธร คูณมา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐๖ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๐๐

เด็กหญิงพรทิวา สุขศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๐๑

เด็กหญิงพลอยไพลิน นิลท้วม
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๐๒

เด็กหญิงพันณิษา ภู่ระหงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๐๓

เด็กหญิงภัณธิรา รอดคลำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๐๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ไกลวิจิตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๐๕

เด็กหญิงมัณติกา พรมรักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๐๖

เด็กชายรุ่งสุริยา แก้วดอนไพร
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๐๗

เด็กหญิงศิริกัญญา บุญชัยยะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๐๘

เด็กชายสิทธิชัย ชลอกลาง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๐๙

เด็กชายสุธินันท์ อุ่ยภูธรศิริ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๑๐

เด็กหญิงสุภาวดี รืนนาค

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๑๑

เด็กชายไชยเชฐ รู้ทัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๑๒

เด็กชายกรศักดิ

์

สิงสายหาร
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๑๓

เด็กหญิงกานติมา แซ่ตัง

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๑๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ ไชยแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๑๕

เด็กหญิงจิราวรรณ หวานชะเอม
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๑๖

เด็กหญิงญาณีกร เสาสีสวัสดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๑๗

เด็กชายฐาปนพงค์ เปรียนสมุทร์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ภู่ระหงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๑๙

เด็กชายนพนันท์ เหมือนสีธง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๒๐

นายนวศิลป ลิวเวหา

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๒๑

เด็กหญิงปนัดดา ขวัญมี
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๒๒

เด็กหญิงพิมพ์พร โพธิเงิน

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๒๓

เด็กหญิงภาวรินทร์ เฮียงเอียง

้ ้

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๒๔

เด็กหญิงศุภวรรณ เฉียมวิเชียร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา พยาเครือ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๒๖

เด็กชายเอกรินทร์ ปานเหลือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๒๗

เด็กชายณัฐพล เหมือนปอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๒๘

เด็กชายนิติภูมิ จามะรี
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๒๙

เด็กหญิงปภัสสร สอาด
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๓๐

เด็กหญิงปุณณดา แดงกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๓๑

เด็กชายพงศกร หอมทวนลม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๓๒

เด็กหญิงพัชรมัย เชิงไพร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๓๓

เด็กชายพีรพล สุขทองดี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๓๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ หนานเสน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๓๕

เด็กชายวัชรินทร์ ศิริป
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๓๖

เด็กชายศุภณัฐ วงษ์กัณหา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๓๗

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วบัวดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๓๘

เด็กชายไวยวิทย์ จันทร์ไตรย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๓๙

เด็กหญิงปรีญารัตน์ เสาร์ศิริ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๔๐

เด็กหญิงพรไพลิน เกิดอยู่
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๔๑

เด็กหญิงภัทรวิจิตรา กองตัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๔๒

เด็กหญิงศุภวรรณ สำเร็จทรัพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๔๓

เด็กชายกรินทร์ โพธิรอด

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๔๔

เด็กหญิงกาญจนาพร ศรีสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๔๕

เด็กชายจิตรภาณุ สุทธิโชติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๔๖

เด็กชายภานุพงศ์ เชือรอด

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๔๗

เด็กหญิงลลิตา วงษ์กันหา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๔๘

เด็กชายวริศ ศรีสะอาด
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๔๙

เด็กชายวีรภัทร จันนาสี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๕๐

เด็กชายศรายุธ ฉิมมา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๕๑

เด็กชายสิรภพ สุวรรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๕๒

เด็กชายอัครชัย ใคร่ครวญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๕๓

เด็กชายเริงชัย รักน้อย
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๕๔

เด็กหญิงพัชรพร สียา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๕๕

เด็กหญิงศศิวิมล คงสิริ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๕๖

เด็กหญิงชนิดา ผิวเกลียง

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๕๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิพันเมฆ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๕๘

เด็กชายสุกิจ การุน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๕๙

เด็กหญิงสุวรรณา จะรอนรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๖๐

เด็กชายอนุพนธ์ ลุนจันทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๖๑

เด็กชายกฤษกร ปกษากนก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๖๒

เด็กหญิงสุกันยา กลศึก
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๖๓

เด็กหญิงอจิราภา ไพรวัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๖๔

เด็กชายเกศฎา บุญช่วยชู
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๖๕

เด็กหญิงบุณยานุช แก้วบัวดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๖๖

เด็กชายลัทธพงศ์ อ่อนใจดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๖๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ด้วงละม้าย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๖๘

เด็กหญิงวาสินี โสมภีร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๖๙

เด็กหญิงวุ้นเส้น วัชรชัยโสภณสิริ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐๘ / ๔๓๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๗๐

เด็กหญิงเบญจพร เบญจวลีพร
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๗๑

เด็กหญิงเยาวลักษ์ สมาทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๗๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสงโสม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เมืองมนต์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๗๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ พันแตง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๗๕

เด็กหญิงณัฐชา แซ่ไหล
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๗๖

เด็กหญิงดลพร ครุฑใจกล้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๗๗

เด็กหญิงธนัชญา เรืองนรา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๗๘

เด็กหญิงนฤตยา แสนโดด
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๗๙

เด็กหญิงปาริฉัตต์ ชูเลิศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๘๐

เด็กหญิงพรลภัส สุชีวผลิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๘๑

เด็กชายภูริทัต สุนทรวิภาค
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๘๒
เด็กหญิงลักษณาพรรณ

คำตัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๘๓

เด็กหญิงวริยา สระศรีสม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๘๔

เด็กชายสุทธิภัทร โพธิพรหม

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๘๕

เด็กหญิงหทัยชนก มงคลพาณิชย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๘๖

เด็กชายอัษฎาวุธ เอมสมบุญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๘๗

เด็กชายอานนท์ อรรถมาลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๘๘

เด็กหญิงฆัมพร เพ็ชรพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๘๙

เด็กหญิงจิดาภา หลีพันธุ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๙๐

เด็กหญิงดารารัตน์ วู้ชัยภูมิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๙๑

เด็กชายพงศกร กลำเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๙๒

เด็กหญิงพันธิตา แซ่คู
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๙๓

เด็กชายรัชชานนท์ สามสุวรรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๙๔

เด็กหญิงศรีวตาภรณ์ ภุมรินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๙๕

เด็กหญิงศิลาพร สุดตา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๙๖

เด็กหญิงทิชากร เนินกระโทก
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๙๗

เด็กชายนพรัตน์ โพธิทอง

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๙๘

เด็กหญิงปณิดา แซ่จันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๒๙๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ โพธิศรีทอง

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๐๐

เด็กหญิงสุพรรษา คล้ายสุบรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๐๑

เด็กชายก้องกังวาล โตตะเภา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๐๒

เด็กหญิงณัฐมล น้อยมา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๐๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

ตังจิตสิริสุข

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๐๔

เด็กหญิงรักษิณา นิลโท

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๐๕

เด็กชายสุพพัต ดอนไพรยอด
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๐๖

เด็กชายจารุพิชญ์ ราญไพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๐๗

เด็กหญิงจิรดา ปทุมสูตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๐๘

เด็กชายธนาวัฒน์ ประทุมสูตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๐๙

เด็กชายธนู ริสกุล
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๑๐

เด็กหญิงนฤมล ชมชืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๑๑

เด็กหญิงบุษราภรณ์ ทองเนือแปด

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๑๒

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

เกิดสนอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๑๓

เด็กชายปริพัฒน์ ปายนอก
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๑๔

เด็กหญิงปยาอร หอมสุวรรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๑๕

เด็กชายพรต ทัศนา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๑๖

เด็กชายพันกร มาลัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๑๗

เด็กชายยุทธิชัย เต็กสุวรรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๑๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ ปานลอยวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๑๙

เด็กหญิงวาสนา ชูเลิศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๒๐

เด็กชายวีระพงศ์ ประทุมสูตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๒๑

เด็กชายศิริชัย หอมสุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๒๒

เด็กชายอชิตพล ครุฑดำ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๒๓

เด็กหญิงอภิญญา สุขสำราญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๒๔

เด็กหญิงอภิปรียา พยอมหอม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๒๕

เด็กชายอมรเทพ กาสมศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๒๖

เด็กหญิงอริสรา มังคัง

่ ่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม

วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๒๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ ปทุมสูติ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๒๘

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ปทุมสูติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๒๙

เด็กชายกิตติกร เซียงหลิว

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๓๐

เด็กชายกิตตินันท์ แก้วสาสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๓๑

เด็กหญิงจารุกัญญ์ ปทุมสูติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๓๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ละอองนวล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๓๓

เด็กหญิงชนาภา กลีบสัตบุตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๓๔

เด็กชายณฐกร ปทุมสูตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๓๕

เด็กชายณัฐภูมิ ชาวโพธิเอน

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๓๖

เด็กชายธนพล ศรีทัยรักษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๓๗

เด็กชายธนภัทร เกิดโภคา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ ชายสีอ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๓๙

เด็กหญิงนิตตยา ริสกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๔๐

เด็กหญิงบุณยวีร์ บุญสีรอด
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๔๑

เด็กหญิงปยธิดา ปานลอยวงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๔๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ยงเมืองน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๔๓

เด็กหญิงยุวดี แซ่เตียว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ สุธาพจน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๔๕

เด็กหญิงรัฒตนา ริสกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๔๖

เด็กชายฤทธิกร คล้ายทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๔๗

เด็กหญิงวรัทยา แซ่จันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๔๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ขุนพรหม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๔๙

เด็กชายศิวัช พยัคฆวงค์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๕๐

เด็กชายสิทธิโชค แสนโดด
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๕๑

เด็กชายอิทธิพล ภักดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๕๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ใจดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๕๓

เด็กหญิงพิณทิพย์ เล่าเปยม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๕๔

เด็กหญิงกมลพรรณ โสอุดร
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๕๕

เด็กชายจิรพัทธ์ พรมมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๕๖

เด็กหญิงบุญฑริกา ปองกัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๕๗

เด็กหญิงพนิดา นักจะเฆ่
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๕๘

เด็กชายพรเทพ อินทร์หลวงดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๕๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ ปองกัน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๖๐

เด็กชายรพีพัต วังหลวง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๖๑

เด็กหญิงวิลาศินี เรือนปนแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๖๒

เด็กชายสุวโรจน์ ทับทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๖๓

เด็กหญิงจารีญา นักจะเฆ่
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๖๔

เด็กหญิงกนิษฐา ใจอดทน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๖๕

เด็กชายจักรภพ ยอดยา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จันดี
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนประดับ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๖๘

เด็กชายทศพล รุ่งเรือง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๖๙

เด็กหญิงปยะนันท์ โพธิทอง

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๗๐

เด็กชายภูวมินทร์ หอมจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๗๑

เด็กหญิงรพีพรรณ สะมาแอล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ พงษ์ไพบูลย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๗๓

เด็กชายวิชัย บัวศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๗๔

เด็กหญิงอุษามณี บัญญัติทรัพย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑๑ / ๔๓๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๗๕

เด็กหญิงเสาวนีย์ สุขเมือง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๗๖

เด็กหญิงกชกร กันภัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๗๗

เด็กชายกมลรัตน์ นันธวัตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๗๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

โยยิง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๗๙

เด็กหญิงจารุวรรณ แก่นจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๘๐

เด็กชายณัฐกรณ์ บุญชู
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๘๑

เด็กหญิงธัญวรรณ สิงห์ทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๘๒

เด็กชายธันวา ม้าวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๘๓

เด็กหญิงพรพรรณ คุณอาจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๘๔

เด็กชายพีรพงษ์ อวยชัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๘๕

เด็กชายมนตะพร รอดไพรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ กันภัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๘๗

เด็กชายรุ่งอรุณ บัวศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๘๘

เด็กหญิงวราพร แดงสุวรรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๘๙

เด็กหญิงศิริพร แดงสุวรรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๙๐

เด็กชายศิริมงคล ทองดอนเหมือน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๙๑

เด็กชายศิริมงคล ศานุศิษย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๙๒

เด็กชายสุขสันต์ ยุวบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๙๓

เด็กชายแจ็ค แสงงาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๙๔

เด็กชายชานนท์ เรียงรวบ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๙๕

เด็กชายธีรภัทร์ อรุณรักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๙๖

เด็กชายปยะภัทร สวัสดิวงศ์

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๙๗

เด็กชายชานน แดงสุวรรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๙๘

เด็กชายณัฐพร มะโน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๓๙๙

เด็กหญิงดารุณี นุชนาฎ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๐๐

เด็กชายพิพัฒน์ อุปถัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๐๑

เด็กชายรัฐวิท ทองดอนเหมือน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๐๒

เด็กชายหัสดา เหมือนรุ่ง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๐๓

เด็กชายเจษฎาพร เรียงรวบ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๐๔

เด็กชายชาญชัย ชนะบัว
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๐๕

เด็กชายณัฐพล พุทธาศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๐๖

เด็กชายนครินทร์ ยีสุ่นศรี

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๐๗

เด็กหญิงพิชยา ทะรารัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๐๘

เด็กชายสหภาพ เรียงรวบ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๐๙

เด็กชายอนุชา อวยชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๑๐

เด็กชายเอกลักษณ์ มณีภาค
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๑๑

เด็กหญิงกานดามณี อินทรประเสริฐ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มะโน
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๑๔

เด็กชายธนากร เมากา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๑๕

เด็กชายธาราดล เสือดง
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๑๖

เด็กชายวิทวัส นิลบรรพต
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๑๗

เด็กชายศรชัย จันทร
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๑๘

นายภูตะวัน เพิมเกียรติภูมิ

่

๐๐/๐๐/๕๔๓ กศน.อำเภอศรีสวัสดิ

์

วัดหม่องกระแทะ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๑๙

เด็กหญิงรวิสรา แปนเขียว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๒๐

เด็กชายสุทิวัส ตนดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๒๑

เด็กหญิงอันทิตา น้อยมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๒๒

เด็กหญิงกนกกาญจน์ ปญญากุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๒๓

เด็กหญิงจิรนันท์ วงค์ดีอินทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๒๔

เด็กชายพงศธร แพงไธยสงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๒๕

เด็กชายภราดร อินทร์รจนา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๒๖

เด็กหญิงยอดแก้ว เกิดเอียม

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๒๗

เด็กหญิงสุราวัลย์ พุฒซ้อน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๒๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีเข้ม
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๒๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ ภุมมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๓๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กลัดเพชร
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๓๑

เด็กหญิงทาริกา ศรีรีรักษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๓๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทิพย์ละคร
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๓๓

เด็กหญิงนรินทร์ รักราษฏร
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๓๔

เด็กชายปรวุธณ์ เพิมพูล

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๓๕

เด็กชายมาณพ โรจน์ปกษาเทพ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๓๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ หลักเพชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๓๗

เด็กหญิงรสรินทร์ สุวรรณสิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๓๘

เด็กหญิงสุพรรณี ศรีพันธุ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๓๙

เด็กหญิงสุภัทรา ครุฑทากูล
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๔๐

เด็กหญิงเวธนี ดิษฐกระจัน
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๔๑

เด็กชายไทวกฤต ศรีคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๔๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร ปานโพธิทอง

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๔๓

นางสาวณัฐธิดา เขียวหวาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๔๔

นายธีรภัทร พึงงาม

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๔๕

นางสาวนฤมล ดอกกะถิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๔๖

นางสาวพวงทอง เข้มอาจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๔๗

นายภานุวัฒน์ แปนเขียว
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๔๘

นางสาวมณีรัตน์ แสงบุรมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๔๙

นายรัชพล จันทร์เสวก
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๕๐

นางสาวสโรชา เครือคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๕๑

นางสาวกรรณภิรมย์ ทองอุไร
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๕๒

นายจิรเมธ เทียงผง
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๕๓

นางสาวเรืองรัตน์ นาทันลิ
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๕๔

นางสาวชุติมณฑน์ ชูศรีจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๕๕

นายภาณุพงค์ สืบพลาย
๑๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๕๖

นายวีระพล สุทธิศิลป
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๕๗

นายเอกมล พวงมณี
๑๘/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๕๘

เด็กหญิงจิราภา แซ่โง้ว
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๕๙

เด็กหญิงชนิกา คงถาวร
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๖๐

เด็กชายชาญณรงค์ แผนสมบูรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคทองอินทร์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๖๒

เด็กหญิงดุจดาว เตียะเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๖๓

เด็กหญิงปฐมพร ชาวท่าโขรง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๖๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ ช้างศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๖๕

เด็กชายอภินัทธ์ จีนกระจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๖๖

เด็กหญิงเปยมสุข โพธิทอง

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๖๗

เด็กชายกิตติพงศ์ เปยมสิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๖๘

เด็กชายจิรพัฒน์ วารีรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๖๙

เด็กหญิงจิราพร หงษ์เวียงจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๗๐

เด็กหญิงจิราภา หงษ์เวียงจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๗๑

เด็กชายฉมาบดี ฉิมมาลี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๗๒

เด็กหญิงชญานี มูลฑา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๗๓

เด็กหญิงชญาภา ทองพันธ์ฉา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๗๔

เด็กชายชินกฤต จีนกระจัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๗๕

เด็กชายถิรวุฒิ จำเริญใหญ่
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๗๖

เด็กชายธนภัทร เกตุคง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๗๗

เด็กหญิงธนาภา ไชยเสริม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๗๘

เด็กชายนาคา ศาระสารินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๗๙

เด็กหญิงประภัสสร ผลอ่อน
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑๔ / ๔๓๓
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กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๘๐

เด็กชายภูสิทธิ

์

เจริญสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๘๑

เด็กหญิงศศิปรียา มาแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๘๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

เกิดทองดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๘๓

เด็กหญิงสิริยากร หงษ์ทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๘๔

เด็กหญิงอารยา คงทน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๘๕

เด็กชายเจษฎา จีนกระจัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๘๖

เด็กหญิงณัฏฐา ทองยิม

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๘๗

เด็กหญิงดวงฤทัย สมัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๘๘

เด็กชายทักษิณ พ่วงขำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๘๙

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เพชรปานกัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๙๐

เด็กชายปณชัย ปทุมสูตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๙๑

เด็กชายภูริภัทร์ คมขำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๙๒

เด็กชายวิศรุต วงศรีเมือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๙๓

เด็กหญิงเพชรพลอย ศรีเหรา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๙๔

เด็กชายเมธิส สอดศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๙๕

เด็กชายกิตตินันท์ ใจดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๙๖

เด็กชายจารุภัทร รุ่งเรือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๙๗

เด็กชายจิรายุส วงค์อาษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๙๘

เด็กหญิงจิราวดี ราชสิงโห
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๔๙๙

เด็กหญิงชลธิชา อินอำไพ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๐๐

เด็กชายชาคร รัตนทิพย์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๐๑

เด็กหญิงฐิตา พากเพียร
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๐๒

เด็กหญิงฐิติญา สังข์วรรณะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๐๓

เด็กชายณัฐชาต ศรีสำราญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๐๔

เด็กชายณัฐนันท์ ใจซือ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๐๕

เด็กชายตะวัน อุ้ยฟก
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๐๖

เด็กหญิงนภัสสร โกษา
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๐๗

เด็กชายนาคินทร์ เทียงธรรม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๐๘

เด็กหญิงบุษยมาส ศรีเหรา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๐๙

เด็กชายพีรพล เชือสายสิทธิ

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๑๐

เด็กชายภูริพัฒน์ แผนสมบูรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๑๑

เด็กหญิงลูกนำ อาจคงหาญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๑๒

เด็กชายวีรภัทร ปาลพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๑๓

เด็กชายศรัณยู ถ้วยทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๑๔

เด็กหญิงสุชาวดี จีนจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑๕ / ๔๓๓
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กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๑๕

เด็กชายอฐิเดช นุชสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๑๖

เด็กชายอรรมริณ จีนฉาย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๑๗

เด็กหญิงอรวรรณ ถ้วยทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๑๘

เด็กหญิงแย้มผกา พลาเผือก
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๑๙

เด็กชายไตรภพ ตันชนะ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๒๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ลิขิตบัณฑูร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๒๑

เด็กหญิงจิรัชญา อินอำไพ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๒๒

เด็กหญิงณัฐณิชา นุชกระแส
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พ่วงรอด
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีเหรา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๒๕

เด็กชายทิณภัทร เหลืองพิทักษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๒๖

เด็กชายธงศิลป ทองไว
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๒๗

เด็กชายธนภัทร ตันชนะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๒๘

เด็กชายธนภัทร ทองยิม

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๒๙

เด็กชายธันยธรณ์ แซ่ปง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๓๐

เด็กชายธีรติ ครุฑวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๓๑

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์คำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๓๒

เด็กหญิงนภัทชรี พรรณธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๓๓

เด็กชายนฤเบศร์ บรรเทิง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๓๔

เด็กหญิงปภาดา จันชะลำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๓๕

เด็กชายพลพรรธน์ มังมี

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๓๖

เด็กชายพีรภัทร ศรีเหรา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๓๗

เด็กชายภัควัฒน์ สืบเนียม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๓๘

เด็กหญิงภันทิรา รักแตง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๓๙

เด็กชายภูชิต ศรีสุวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๔๐

เด็กหญิงยุวดี โมกสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๔๑

เด็กชายศตพรรษ ใจบุญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๔๒

เด็กหญิงอธิชา ธรรมสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ ช่างเกวียนดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๔๔

เด็กหญิงอริสา เหมาเพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๔๕

เด็กชายอัฐธพงษ์ ดีมี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๔๖

เด็กชายเอกรินทร์ คนใหญ่บ้าน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ กรส่งแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๔๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๔๙

เด็กชายธนภัทร ปุยสมุทร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑๖ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๕๐

เด็กหญิงธัญญาเรศ รังสวัสดิจิตร์

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๕๑

เด็กชายธีรเทพ เหมาเพชร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๕๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ แผ้วลุ่มแฝก
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๕๓

เด็กหญิงนีรชา ตาลเพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๕๔

เด็กหญิงบงกช แย้มอาษา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๕๕

เด็กหญิงปณิฎา เก้าแพ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๕๖

เด็กหญิงปยธิดา ทองยิม

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๕๗

เด็กชายพชรพล อยู่อินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๕๘

เด็กชายพิธิวัฒน์ กรส่งแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ รุ่งเรือง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๖๐

เด็กชายวันเฉลิม ช้างดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๖๑

เด็กหญิงศริณญา ผิวพราหม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๖๒

เด็กหญิงสกาวใจ หงษ์โต
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๖๓

เด็กหญิงสุวันดี สะพุ่ม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๖๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ ไทยนวล
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๖๕

เด็กหญิงแพรทอง สายลีรักษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๖๖

เด็กหญิงกนิษฐา เรียววงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๖๗

เด็กหญิงกรกมล ขาวนวล
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๖๘

เด็กชายจรัลชัย ปาลพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๖๙

เด็กหญิงจารุกัญญ์ เพชรใส
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๗๐

เด็กหญิงจารุกิตติ

์

เพชรใส
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๗๑

เด็กชายชลชาติ มณฑา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๗๒

เด็กชายชินณุพงษ์ โพธิแก้ว

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๗๓

เด็กหญิงดวงฤทัย หงษ์โต
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ปุยสมุทร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๗๕

เด็กชายธนวัฒน์ ราษีทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๗๖

เด็กหญิงนวรัตน์ สร้อยสูงเนิน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ตันชนะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๗๘

เด็กชายพีระพงษ์ เชือโพล้ง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๗๙

เด็กหญิงภรณพัฒน์ ภาษิต
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๘๐

เด็กชายวรวิทย์ อยู่หลาบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๘๑

เด็กชายวินิจ ศรีกุศล
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๘๒

เด็กหญิงวิมลมาศ จันทะโสตถิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๘๓

เด็กชายศมพล จีนจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๘๔

เด็กหญิงศิรภัสสร สอดศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑๗ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๘๕

เด็กหญิงศุภิสรา พ่วงแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๘๖

เด็กหญิงสมรักษ์ แสงพระจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๘๗

เด็กชายสรวิชญ์ ใจดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๘๘

เด็กหญิงสาวิตรี โปสันเทียะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๘๙

เด็กหญิงอริสา พรหมสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๙๐

เด็กชายเจษฎา เอือการ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๙๑

เด็กชายเจษฎากร ตันชนะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๙๒

เด็กหญิงกวินธิดา ช่างเกวียนดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๙๓

เด็กหญิงกัญญาภัค ต้นวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๙๔

เด็กชายกานต์ธีรา นวกวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๙๕

เด็กหญิงขวัญตา ปุยสมุทร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๙๖

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ปาลพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๙๗

เด็กหญิงจุฑามาศ สังข์ยัง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๙๘

เด็กหญิงชมพูนุท พากเพียร
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๕๙๙

เด็กหญิงชมายมิน

้

อุดรพิมาย
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๐๐

เด็กหญิงณัฐฐาเนตร เกิดปรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๐๑

เด็กชายทัศน์พล สำราญดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๐๒

เด็กชายธวัชชัย ปูนปาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๐๓

เด็กชายธัญธร เซียงหลิว

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๐๔

เด็กชายนพดล เหมาเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๐๕

เด็กหญิงปวีณา เติมกระโทก
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๐๖

เด็กหญิงปณทิตา กรส่งแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๐๗

เด็กหญิงปทมพร บัวเขียว

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๐๘

เด็กหญิงปยะมาศ ด้ายรินรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๐๙

เด็กชายพงศภัค ดาวันณา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๑๐

เด็กหญิงรัตติกาล สาอุตม์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๑๑

เด็กหญิงศันศนีย์ มณฑา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๑๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ แสงทองดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๑๓

เด็กหญิงสรณ์สิริ นาคทองอินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๑๔

เด็กหญิงสุชานาฎ วิเศษสิงห์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๑๕

เด็กชายอนวัช สินพันธุ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๑๖

เด็กชายอนุชา พรหมชนะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๑๗

เด็กหญิงอารียา สีหามาตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๑๘

เด็กชายอเนก ผิวพรหมณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๑๙

เด็กชายเอกราช แซ่อึง

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๒๐

เด็กชายไชยวัฒน์ เซียงหลิว

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๒๑

เด็กชายคามิน นาคาวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๒๒

เด็กชายธีรดนย์ เต้นเพชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๒๓

เด็กชายภคิน หาพรหม
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๒๔

นายรัชนาจ เจิมสุวรรณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๒๕

นายรัชเนตร เจิมสุวรรณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๒๖

นายศักดิชัย

์

จิตรชะอุ่ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๒๗

เด็กหญิงชนิดาภา บวรวุฒิพงศ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๒๘

เด็กหญิงปริยากร หลายรุ่งเรือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๒๙

เด็กชายพัชรพล กล้วยตาณีร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๓๐

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีโพธิงาม

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๓๑

เด็กหญิงวาสนา พึงงาม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๓๒

เด็กชายศิวัช ดิษฐกระจัน
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๓๓

เด็กชายศุภากร แซ่เตีย
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๓๔

เด็กหญิงสุขประการ แดงเหล่าขวัญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๓๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ ธนละมุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๓๖

เด็กหญิงเพรียงตา เชือคำเพ็ง

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๓๗

เด็กชายชนากร ชะนากลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๓๘

เด็กหญิงณฐพร วิชาชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๓๙

เด็กหญิงธมลวรรณ พรมพ่วง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๔๐

เด็กชายธเนตรพล ใหญ่ยิง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๔๑

เด็กหญิงบุษกร ทองศรีราช
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๔๒

เด็กชายพงศ์สิริ บุญประเสริฐ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๔๓

เด็กหญิงวิลาวรรณ พลอยสุขใส
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๔๔

เด็กชายทัตพงษ์ หอมหวล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๔๕

เด็กหญิงปนแก้ว จันทร์ดำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๔๖

เด็กหญิงวรรณิษา ดิษฐกระจัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๔๗

เด็กหญิงอริยา พึงงาม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๔๘

เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีประเสริฐ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๔๙

เด็กชายไชทัศน์ เพ็งรุ่ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๕๐

เด็กหญิงกัลยกร จันทรังษี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๕๑

เด็กชายขวัญชัย อานมณี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๕๒

เด็กหญิงขวัญใจ ทิมวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๕๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ขำวงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๕๔

เด็กชายนวพรรษ โพธิแสนสุข

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๕๕

เด็กหญิงพีรดา สว่างชัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๕๖

เด็กหญิงศิริพรรณ รุ่งเรือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๕๗

เด็กหญิงศิริรักษ์ พันธุ์มาตร์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๕๘

เด็กชายศุภชัย บุญพรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๕๙

เด็กหญิงสวรรยา ศรีสุวรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๖๐

เด็กหญิงสุภัทร์พิณ อาจคงหาญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๖๑

เด็กหญิงอนัญญา เทพประสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๖๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ด้วงสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๖๓

เด็กชายพฤฒิพงศ์ ปนงาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๖๔

เด็กชายพลพล จงประสานวงศ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๖๕

เด็กชายพิพรรธพงศ์ ภูฆัง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๖๖

นางอภิญญา สว่างตา
๐๔/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๖๗

เด็กหญิงเขมจิรา มีชนะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๖๘

เด็กชายเดโชชัย อินสว่าง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๖๙

เด็กชายชัยมงคล แซ่ลิง

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๗๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร คงดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๗๑

เด็กชายณัฐพล พุทธชาติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๗๒

เด็กชายธนโชติ สุภาบุตรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๗๓

เด็กหญิงปยมาศ บุญมี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๗๔

เด็กชายราเชน สวนสิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๗๕

เด็กชายวสุเทพ บุญคุ้ม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๗๖

เด็กหญิงวิชญา จิวเจริญ

๋

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๗๗

เด็กหญิงสุทธิรัตน์ กอเซ็ม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๗๘

เด็กหญิงสุประวีณ์ พรหมทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๗๙

เด็กหญิงสุพัตตา หอมไม่หาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๘๐

เด็กชายอิทธิพัทธ์ จันทร์ศิรินุสรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๘๑

เด็กหญิงเจนจิรา พุพงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๘๒

เด็กชายเทวัญ เทศมัน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๘๓

เด็กหญิงขวัญจิรา พลายระหาร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๘๔

เด็กหญิงจิริญาพร หงษ์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๘๕

เด็กชายจีระพันธ์ หอมหวล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๘๖

เด็กชายชาญณรงค์ ผุดเผาะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๘๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อุบล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๘๘

เด็กหญิงธนัชชา
ด่านเจริญวัฒนกิจ ๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๘๙

เด็กชายธิติวุฒิ อำขำพงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒๐ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๙๐

เด็กชายพีรดนย์ นำค้าง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ ม่วงอิม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๙๒

เด็กชายศรายุธ โพธิไพจิตร

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๙๓

เด็กหญิงศิวพร ฟกเงิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๙๔

เด็กชายศุภกร ทาลาด

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๙๕

เด็กชายศุภณัฐ มานะพิมพ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๙๖

เด็กชายสมพรกุล บุนนาค
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๙๗

เด็กหญิงอาริยา แจ่มแจ้ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๙๘

เด็กชายเกษม ฟกเงิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๖๙๙

เด็กชายจิรยุทธ คำยา
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๐๐

เด็กหญิงมุกดา โสมภีร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๐๑

เด็กหญิงวิชุดา บุตรหลอด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๐๒

เด็กชายศรัณย์ พลเสน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๐๓

เด็กหญิงสุชาวลี สุพรรณโรจน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๐๔

เด็กชายกิตติพงษ์ สัตย์ซือ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๐๕

เด็กชายชินวัตร เคลือบสุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๐๖

เด็กชายธีรพงศ์ บุญใส
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๐๗

เด็กชายภาคภูมิ ไชยสาย
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๐๘

เด็กชายภูธเนศ หงษ์โต
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๐๙

เด็กหญิงกาญจนาพร สุขกากิจ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๑๐

เด็กหญิงขนิษฐา สมจิต
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๑๑

เด็กหญิงฐายินี พงษ์มา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๑๒

เด็กหญิงปุณณภา พรหมชัยภูมิ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๑๓

เด็กชายพิษณุ เปยสระศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๑๔

เด็กหญิงวริญญา ผิวชอุ่ม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๑๕

เด็กหญิงจันจิรา คีรีกูล
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๑๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คุณโพธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๑๗

เด็กหญิงภัสสร ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๑๘

เด็กหญิงวิยะดา สุดสายตา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๑๙

เด็กหญิงเกษศรินทร์ ภุมมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๒๐

เด็กหญิงแอน ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๒๑

เด็กหญิงชฎาธาร จันทวงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๒๒

เด็กหญิงประไพพร บุตโลบล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๒๓

เด็กชายวรชิต เมฆบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคใหญ่ วัดทุ่งก้างย่าง  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๒๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คลำสุข
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒๑ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๒๕

เด็กหญิงณัฐษิกา ครุฑชา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๒๖

เด็กชายทินรัตน์ อินพร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๒๗

เด็กหญิงนัฐพร ทองคำเภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๒๘

เด็กชายพัทธดนย์ เหมือนอ้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๒๙

เด็กชายวรวัตร เทียงธรรม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๓๐

เด็กชายวรเมธ ดาระดาษ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๓๑

เด็กชายวิศรุต ขุนศรีอักษร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๓๒

เด็กหญิงสุปรียา จันทร์เพ็ง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๓๓

เด็กหญิงอัยรินทร์ ขุนณรงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๓๔

เด็กหญิงเนตรชนก ขุนรุ่งเรือง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๓๕

เด็กหญิงเมษญา ยิมละไม

้

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สินธุฉำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๓๗

เด็กหญิงกุลธิดา พรหมศร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๓๘

เด็กชายก้องภพ ปนโรจน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๓๙

เด็กชายชนกันต์ ภาชวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๔๐

เด็กหญิงฐานิดา ศรีสง่า
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๔๑

เด็กหญิงภาวินี จันทร์คำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๔๒

เด็กหญิงยุจิรา เอียมสอาด

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๔๓

เด็กหญิงวรรณดี -
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๔๔

เด็กหญิงวิวรรธนี แสนหลาบคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๔๕

เด็กหญิงสุวนันท์ สืบปาน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๔๖

เด็กหญิงอุษา -
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๔๗

เด็กหญิงเมษา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวแก้วดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๔๙

เด็กหญิงชุติมา ใสสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๕๐

เด็กหญิงชุลีพร ตรีอินทร์ทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๕๑

เด็กหญิงธิดา เดชกิจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๕๒

เด็กชายพัชรชัย หมืนโคต

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๕๓

เด็กหญิงสิริวิมล สมภาร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๕๔

เด็กชายสิริโสภณ ขุนศรีอักษร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๕๕

เด็กชายอนุกูล นกแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๕๖

เด็กหญิงอินทิรา เทียมถม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๕๗

เด็กหญิงกมลพรรณ แพงคำห้วย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๕๘

เด็กชายก้านเงิน นงลักษณ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๕๙

เด็กหญิงจิราพร พ่วงแสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒๒ / ๔๓๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๖๐

เด็กชายชัยณรงค์ ขาวเปนใย
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๖๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ศรีสง่า
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๖๒

เด็กหญิงญาดา จีนทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๖๓

เด็กหญิงฐานิดา นาคเทศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๖๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วิเศษสิงห์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ขุนพิลึก
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๖๖

เด็กชายณัฐพล ขุนศรีอักษร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๖๗

เด็กชายทรงพล ศรีสง่า
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๖๘

เด็กชายธาตรี สิทธาวัช
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๖๙

เด็กหญิงปณิดา พูลคล้าย
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๗๐

เด็กชายมานะ จิตหาญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๗๑

เด็กชายมานะ แมนสรวงรัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๗๒

เด็กชายรัชตพล หงษ์อินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๗๓

เด็กหญิงวราพร สุวรรณอุบล
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๗๔

เด็กชายวุฒิชัย วรพัด
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๗๕

เด็กหญิงศุภิสรา หมืนสุวรรณวดี

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๗๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เหียมหาญ

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๗๗

เด็กหญิงอนุศรา จีนทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๗๘

เด็กชายไชยวัฒน์ เขือรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๗๙

เด็กหญิงไพลิน เทศศิริ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๘๐

เด็กหญิงชนากานต์ ศรีแปน
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๘๑

เด็กชายทศพล บุญพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๘๒

เด็กชายธีรพงษ์ ขุนณรงค์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๘๓

เด็กชายพรรณศักดิ

์

สินค้าเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๘๔
เด็กหญิงพลอยนำทิพย์

สระศรีสม
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๘๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ พระพิมลพรรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๘๖

เด็กชายภานุเดช หล้าลี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๘๗

เด็กหญิงมัทรินทร์ นามอ้น
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๘๘

เด็กหญิงรัตนา ขันทีท้าว
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๘๙

เด็กชายศักดิดา

์

ภิญโยวัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๙๐

เด็กชายสมศักดิ

์

หอมสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๙๑

เด็กหญิงสรณ์สิริ ทองร้อยยศ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๙๒

เด็กชายสาโรจน์ -
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๙๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วงศ์สุวรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๙๔

เด็กหญิงสุจารี พระพิมลพรรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒๓ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๙๕

เด็กหญิงสุภาพร ปนศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๙๖

เด็กหญิงหทัยชนก ขุนรุ่งเรือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๙๗

นางสาวจัณห์วรา จำปากุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๙๘

เด็กหญิงชนิสรา ฉายอรุณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๗๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ขุนพิลึก
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๐๐

เด็กชายณัฐวัตร แม้นกลินเนียม

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๐๑

เด็กหญิงดาวเรือง ศรีแปน
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๐๒

เด็กหญิงนฤมล พันธ์หนองแห้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๐๓

เด็กชายภควัต เอียมสอาด

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๐๔

เด็กหญิงภัทรา นาคแท้
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๐๕

เด็กชายชัยภัทร อินทรวงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๐๖

เด็กชายณัฐพล ไม่ทราบ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๐๗

เด็กชายธนกาญจน์ จ้อยร่อย
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๐๘

เด็กชายปฏิมากรณ์ ปลืมจิตร

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๐๙

เด็กหญิงวรดา ศรีแปน
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๑๐

เด็กชายศักรินทร์ บุญนาค
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๑๑

เด็กชายศุภากร เลิศกำแพง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๑๒

เด็กหญิงสุพรรษา คมขำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๑๓

เด็กชายเตโช คล้ายเจ๊ก
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๑๔

เด็กหญิงจันจิรา จันทร์แจ้ง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๑๕

เด็กหญิงจิรธิดา แก้วกอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๑๖

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

สายทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๑๗

เด็กชายชโรธร กันสาด
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๑๘

เด็กชายธิติพงศ์ จิตตคุตตานนท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๑๙

เด็กชายนันทพงศ์ ปฐมคีรีกาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๒๐

เด็กหญิงปทิตตา นาเกิด
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๒๑

เด็กชายพชรพล ภักดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๒๒

เด็กหญิงลักษิกา ใจตรง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๒๓

เด็กชายสุทัศน์ ไหมทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๒๔

เด็กหญิงสุวรรณี แนบกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๒๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ แสงคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๒๖

เด็กหญิงพรสิณี กิจชอุ่ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๒๗

เด็กหญิงรสพร สมใจเพ็ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๒๘

เด็กชายรัตนโรจน์ หาญเอียม

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๒๙

เด็กชายวัชพล นาคจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒๔ / ๔๓๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๓๐

เด็กชายวิบูลย์ จันทร์เขียว
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๓๑

เด็กหญิงสายสมร สาสิงห์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๓๒

เด็กชายสิทธิชัย เนือขาว

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๓๓

เด็กชายสุทธิชัย ศรีแปน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๓๔

เด็กชายอนุชิต ศรีทองทุม
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๓๕

เด็กหญิงอาทิตยา ปทุมสูตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๓๖

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีแปน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๓๗

เด็กชายก้องเกียรติ กันยาประสิทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๓๘

เด็กชายจิรวัฒน์ แสงสอาด
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๓๙

เด็กหญิงชนิดา คงคา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๔๐

เด็กหญิงชโลธร นาคทองดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๔๑

เด็กหญิงญานิน สิงคะโจม
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๔๒

เด็กชายณรงค์ ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๔๓

เด็กชายปฐมชัย สร้อยจิตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๔๔

เด็กหญิงปรายฟา แก้วประดิษฐ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๔๕

เด็กหญิงปุย ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๔๖

เด็กชายพฤหัส ทองผาภูมิดิลก
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๔๗

นางสาวพิว ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๔๘

เด็กชายวันทา ไม่มีนามสกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๔๙

เด็กชายวัศพล คำจีน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๕๐

เด็กชายวิทยา พูนอยู่
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๕๑

เด็กชายศุภกร โคเลิศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๕๒

เด็กหญิงสายพิน สุวรรณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ คะเณย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๕๔

เด็กชายสุพจน์ อินโท
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๕๕

เด็กชายอภิชาติ หลวงแสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๕๖

เด็กชายอเนตร แก้ววงจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๕๗

เด็กชายเจษฏาพร แก้วลี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๕๘

เด็กหญิงเมทินี ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๕๙

เด็กชายเรืองรอง -
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๖๐

เด็กหญิงแอมวิกา โพธิชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๖๑

เด็กหญิงใจเดียว ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๖๒

เด็กชายจตุรพร เดชสาร
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๖๓

เด็กหญิงจิดาภา -
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๖๔

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีทองผาภูมิ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒๕ / ๔๓๓

้
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กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๖๕

เด็กหญิงชนินาถ ทิพย์กระโทก
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๖๖

เด็กหญิงชมพูนุช แสงสมพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๖๗

เด็กชายชินวัต ไพรสะเทือน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๖๘

เด็กหญิงชุตินันท์ -
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๖๙

เด็กชายณัฎฐวีร์ พวงผิว

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๗๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

นุ่มสุวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๗๑

เด็กชายณัฐพล แซ่เฮง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๗๒

เด็กหญิงทู่ -
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๗๓

เด็กชายธนรัตน์ แปนแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๗๔

เด็กชายธนายุ จิตสำเริง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๗๕

เด็กชายธีรพงศ์ พงศ์ประทีปชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๗๖

เด็กชายธีรยุทธ นทีพรพนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๗๗

เด็กชายนพรุจ เรืองลือ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๗๘

เด็กหญิงนัฐวรรณ สายจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๗๙

เด็กชายนันทวัฒ จันทร์คง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๘๐

เด็กหญิงนาตยา สังขชโลทร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๘๑

เด็กชายปฎิพล สุขประดิษฐ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๘๒

เด็กหญิงปงปอนด์ ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๘๓

เด็กชายพงศ์เพชร
ทองผาตระหง่าน

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๘๔

เด็กชายพงษ์เทพ ก้องขุนคีรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๘๕

เด็กชายพรมนัส ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๘๖

เด็กหญิงพลอย ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๘๗

เด็กชายพันธวิศ อ่อนสำลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๘๘

เด็กหญิงพิมผกา พงษ์วัฒนากุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๘๙

เด็กหญิงพิมพิชญา ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๙๐

เด็กหญิงพิมลวรรณ
พิทักษ์เขตกาญจนา ๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๙๑

เด็กชายพีรากร สาดคล้า
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๙๒

เด็กชายภัทรพล เพชรทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๙๓

เด็กหญิงมนภรณ์ จักรายุทธ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๙๔

เด็กหญิงมลทิชา บุญพิทักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๙๕

เด็กชายยศพล ปรีชา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๙๖

เด็กชายวรพล ผลาผล
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๙๗

เด็กหญิงวรรณพร โนรีวงษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๙๘

เด็กชายวรวุธ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๘๙๙

เด็กชายวรากร ประสงค์สันติ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒๖ / ๔๓๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๐๐

เด็กชายวัชพล แสงสมพร
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๐๑

เด็กชายวันชัย ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๐๒

เด็กหญิงศศิวนิตย์ บุผา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๐๓

เด็กชายศิวกร ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๐๔

เด็กชายศุภวิชญ์ เผ่าหอม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๐๕

เด็กชายสมโภชน์ สวัสดิธารา

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๐๖

เด็กชายสิริภาส นาสวนประภา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๐๗

เด็กชายสุทธิภัทร อินทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๐๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ทองผาเกตุ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๐๙

เด็กหญิงสุพรรษา บุญมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๑๐

เด็กหญิงสุภาวดี สีชัยปญหา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๑๑

เด็กหญิงสโรชา รัตนสุนทร
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๑๒

เด็กหญิงหทัยกานต์ ดาวกระจาย
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๑๓

เด็กชายอชิระ รักสม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๑๔

เด็กชายอนุพงษ์ กิตติขจรพงไพร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๑๕

เด็กชายอภิชาติ ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๑๖

เด็กชายเกริกพล ก้องขุนคีรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๑๗

นายเฉลิมพล ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๑๘

เด็กหญิงเฟร์น -
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๑๙

เด็กชายเหมา ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๒๐

เด็กชายเอกพันธ์ กองใจแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๒๑

นายแอะทูปวย ไม่มีนามสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๒๒

นายโกลวา ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๒๓

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๒๔

เด็กหญิงจันทรา ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่จัง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๒๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ไม่มีนามสกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๒๗

นางสาวดารินันท์ เสือขำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๒๘

เด็กหญิงน้องหมี ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๒๙

เด็กหญิงนำฝน -
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๓๐

เด็กหญิงบุษบา ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๓๑

เด็กชายปภาวิทย์ มีสกะพันธุ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๓๒

เด็กชายประเสริฐชัย ด้วงชืน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๓๓

เด็กชายปยะพัทธ์ แดงพิมพ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๓๔

เด็กหญิงพิยดา -
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒๗ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๓๕

เด็กหญิงภาณุมาส จุ้ยเอียม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๓๖

เด็กหญิงสุชาวดี ศิริเดช
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๓๗

เด็กชายอนันต์ -
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๓๘

เด็กหญิงอาเนาะ

&amp;ampquotไม่มีนามสกุ

ล&amp;ampquot

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๓๙

เด็กชายอุดม แซ่ม้า
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๔๐

เด็กหญิงเล็ก ไม่มีนามสกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๔๑

นายกฤษณพงค์ กีเงิน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๔๒

นางสาวกัญญภัค สุกร
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๔๓

นางสาวกาญญา ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๔๔

นางสาวกานต์พิชชา ปอยชีวะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๔๕

นายจตุรัส ทองผางามสง่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๔๖

นางสาวจำปา ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๔๗

เด็กชายชายรัก ไทรสังขกมล
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๔๘

นางสาวชาลินี จวงจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๔๙

นางสาวฐิติมา กุลวุฒิ
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๕๐

นางสาวณัฐรี ทองเทียง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๕๑

นางสาวดวงฤทัย -
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๕๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

ลีพร้อม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๕๓

นายธงชัย แซ่ม้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๕๔

นายธนาภพ โสมทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๕๕

นายธวัชชัย วิชาไพบูลย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๕๖

นางสาวนฤมล ปาวัลย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๕๗

นางสาวนารี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๕๘

นายนิติพนธ์ บุญดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๕๙

นางสาวนำหวาน [ไม่มีชือสกุล]

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๖๐

นางสาวบุปผา ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๖๑

นางสาวบุ๊ก ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๖๒

นางสาวปนัดดา เตปน
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๖๓

นางสาวปยะธิดา ดวงแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๖๔

นางสาวปยะภรณ์ เมฆบุตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๖๕

นางสาวพบสุข ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๖๖

นางสาวพรพิไล สิงห์ทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๖๗

เด็กชายพรอำนาจ พันเถน
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๖๘

นายภัทรวรรธน์ ถินธารใสเย็น

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๖๙

เด็กหญิงมัทนา ขันที
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒๘ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๗๐

นางสาวรัดดา ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๗๑

นายวัชรากร เพิมพูล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๗๒

นางสาววาสนา อินแจ้
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๗๓

นางสาวศิรภัสสร ณัฏฐ์เมธี
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๗๔

นางสาวศุภกานต์ แก้วแท้
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๗๕

นางสาวสลีนุช กุลเสถียร
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๗๖

นางสาวสุปราณี สายบัว
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๗๗

นางสาวสุพพัตรา รวมกระโทก
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๗๘

นางสาวสุภา ไม่มี
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๗๙

นางสาวอรทัย ไม่มีนามสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๘๐

นางสาวอังคณา พาคูณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๘๑

นายเฉลิมวงศ์ กนกวัตถาภรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๘๒

นางสาวเนตรนภา อุฬุทิศ
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๘๓

นางสาวเนตรนภา แปนแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๘๔

นางสาวเย็นฤดี ไม่มีชือสกุล

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๘๕

นายเอกราช อำพันธ์พร
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๘๖

นางสาวแอ ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๘๗

นางสาวโสรยา อย่างคอย
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๘๘

นายไป ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๘๙

นางสาวกนกกาญจน์ ผาภูมิชโลทร
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๙๐

นางสาวกรรณิกา เพชรทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๙๑

นางสาวกิบ

๊

ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๙๒

นายจักรกฤษณ์ มันคง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๙๓

นายจักรพันธ์ นทีพรพนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๙๔

นางสาวจันทร์จรีย์ สืบยิม

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๙๕

นางสาวจันทิมา นนทะโคตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๙๖

นางสาวจี

่

-
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๙๗

นางสาวชฎาพร หวังอยู่
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๙๘

นางสาวชนากานต์ ผลช่วย
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๔๙๙๙

นางสาวญาสุมินท์ คำหล่อ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๐๐

นางสาวณัฏฐ์สินี กุลภวัตชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๐๑

นางสาวดวงดาว ไม่มีนามสกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๐๒

นางสาวตันยุ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๐๓

นายตาเอ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๐๔

นางสาวทอง -
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒๙ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๐๕

นายท้าย -
๑๘/๐๓/๒๕๓๙

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๐๖

นางสาวธัญลักษณ์ อยู่เย็น
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๐๗

นางสาวธันยพร แสนทวี
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๐๘

นางสาวนิตยา ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๐๙

นางสาวนำฝน ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๑๐

นางสาวบี -

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๑๑

นายปรีชาพล เปยมท่าน
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๑๒

นายพจน์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๑๓

เด็กหญิงพรรธิภา โชสนับ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๑๔

นางสาวพัณณิดา ผมหอม
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๑๕

นางสาวพา -
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๑๖

นางสาวพิมพาพรรณ กฤตยไพศาล
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๑๗

นางสาวพีรยา เบ้าสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๑๘

นายภานุวัฒน์ ผิวชอุ่ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๑๙

นางสาวมอญ -
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๒๐

นายรัตนชัย ใจพรหมมี
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๒๑

นายรัตนพงศ์ แสงสรทวีศักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๒๒

นางสาวรัตนาวดี ภูมิกิรณา
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๒๓
นางสาวฤกษ์สิญาภรณ์

กิมเส้ง

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๒๔

นางสาววิลัยวรรณ แสงคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๒๕

นางสาววิไลพร จงจิตกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๒๖

นางสาววีรญา ยิงยง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๒๗

นางสาววีรวรรณ กุลเทศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๒๘

นางสาวศุภนิดา วสุธาผาภูมิ
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๒๙

นางสาวสุชาวดี เบญจาทิกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๓๐

นางสาวอัญชลี แซ่จัง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๓๑

นางสาวเก็จมณี สมศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๓๒

นางสาวแตงโม ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๓๓

นางสาวแพรมณี สวัสดิกระวี

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๓๔

นายโกเมศ สุขสม
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๓๕

นายโอ ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๓๖

นางสาวจารุกัญญ์ ขันธีระจิโรจน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๓๗

นางสาวทิพวรรณ ทองผาเฉลา
๒๘/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๓๘

นางสาวธิดา ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๓๙

นางสาวนะโพ่ตะล่อ
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๓๐ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๔๐

นางสาวนัฐกาญ คงนะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๔๑

นางสาวนี -
๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๔๒

นางสาวปนัสยา รูปขาว
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๔๓

นางสาวปวีณา ทองผาเฉลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๔๔

นายปยพล -
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๔๕

นางสาวพรทิภา เปรุนาวิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๔๖

นางสาวพรรณพัชร อุตสาหะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๔๗

นายศรัณย์ ปลืมจิต

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๔๘

นายสมชาติ ฟนเทีย

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๔๙

นางสาวแสงจันทร์ ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๕๐

นางสาวไก่ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๕๑

นางสาวจิดาภา อ่อนเทศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๕๒

นายชาย หงษ์กิตติเวช
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๕๓

นางสาวทวี ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๕๔

นายทโมน ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๕๕

นางสาวนฤทัย ไหวพริบ
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๕๖

นางสาวนารี ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๕๗

นายประวิทย์ ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๕๘

นายปลาย -
๐๑/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๕๙

นางสาวปุก ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๖๐

นายภาคภูมิ ศรีสอาด
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๖๑

นางสาวภาวิณี ทองผาโกมล
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๖๒

นางสาวสมหญิง พุทธ
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๖๓

นางสาวสายพิณ ไม่มี
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๖๔

นายสาโรจน์ สว่างวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๖๕

นายสิทธิศักดิ

์

อักคราพร
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๖๖

นางสาวเอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๖๗

นางสาวเอ๋ บุญเลิศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๖๘

นางสาวแอน ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๖๙

นางสาวกรรณิกา โชสนับ
๑๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๗๐

นางสาวอำพร ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๗๑

นางสาวเบญจรัตน์ แก่นรักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๗๒

นางสาวแอน ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๗๓

เด็กหญิงกุหลาบ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๗๔

เด็กหญิงจินดา ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๓๑ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๗๕

เด็กชายณัฐนันท์ คล้ายลอย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๗๖

นายต่าแอะอา ไม่มีนามสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๗๗

เด็กชายต้นนำ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๗๘

เด็กหญิงนฤมล ไม่มีนามสกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๗๙

เด็กหญิงนลินี
เกสรพฤกษาทิพย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๘๐

เด็กหญิงนำใจ ไม่มีนามสกุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๘๑

เด็กหญิงพรพิมล ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๘๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ เฉลิมพล
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๘๓

เด็กชายพัทธพล จันทร์ฉาย
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๘๔

เด็กหญิงฟาใส ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๘๕

เด็กหญิงมาย ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๘๖

เด็กหญิงมิ ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๘๗

เด็กหญิงยิงรัก

่

-
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๘๘

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๘๙

เด็กชายอนันต์ ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๙๐

เด็กชายขาว ไม่มีนามสกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๙๑

เด็กชายชยพล พวงแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๙๒

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๙๓

เด็กหญิงนิดา ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๙๔

เด็กหญิงนำใส ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๙๕

เด็กหญิงพัชราภา บุญเหลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๙๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ ซือวิวัฒน์สกุล

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๙๗

เด็กชายยางวิน ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๙๘

เด็กชายรัตภูมิ ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๐๙๙

เด็กหญิงราชาวดี ใข่ม่วง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๐๐

เด็กชายวรธรรม ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๐๑

เด็กชายวรพล รุจิราผาทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๐๒

เด็กชายวีระพล สุวรรณเนตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๐๓

เด็กชายศรายุธ ทองผากษีดิ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๐๔

เด็กชายสถาพร ขาวผ่อง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๐๕

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๐๖

เด็กหญิงสุพรรษา ไม่มีนามสกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๐๗

เด็กชายสุรชัย ไม่มีนามสกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๐๘

เด็กหญิงเกศสุขดา -
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๐๙

เด็กหญิงเจ๊ก ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๓๒ / ๔๓๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๑๐

เด็กหญิงกุลชา สุริวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๑๑

เด็กหญิงปวีณ์นุช ชูศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๑๒

เด็กหญิงวิภาวนี กะไร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๑๓

เด็กชายสุขสันต์ ส่องสว่าง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๑๔

เด็กชายสุวิทย์ สมทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๑๕

เด็กหญิงแสงดาว -
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๑๖

เด็กชายกฤษฎา คำมีศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๑๗

เด็กหญิงกาญจนา เมืองใจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๑๘

เด็กหญิงชนิสรา จ้อยโชติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๑๙

เด็กชายธนัช เปลืองสันเทียะ

่ ๊

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๒๐

เด็กชายนิค -
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๒๑

เด็กชายปราม -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๒๒

เด็กหญิงปวีณา สิงห์คูณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๒๓

เด็กชายภานุวัฒน์ สุนาเคน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๒๔

เด็กชายรติพงษ์ คำเบ้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๒๕

เด็กชายรวิทย์ -
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๒๖

เด็กหญิงวาสนา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๒๗

เด็กชายวีระชัย -
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๒๘

เด็กชายสมโชค น้อยบัวงาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๒๙

เด็กชายสุธา เบญจาทิกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๓๐

เด็กชายอติกานต์ -
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๓๑

เด็กชายอาทิตย์ -
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๓๒

เด็กหญิงเกศินี แก้วแจ่ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๓๓

เด็กหญิงเขมิกา -
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๓๔

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ -
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๓๕

เด็กหญิงเพชรดา ชูพราย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๕๙/๑๕๑๓๖

เด็กชายแสนดี -
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔
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