
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๒๖,๙๒๔ คน ขาดสอบ ๖,๙๒๓ คน คงสอบ ๒๐,๐๐๑ คน สอบได้ ๑๓,๓๖๗ คน สอบตก ๖,๖๓๔ คน (๖๖.๘๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๑

นางสาวอภัสริญญา ขุนอินทร์ธานี
๑๖/๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๒

นางสาวภาวิดา สิงห์โตทอง ๔/๕/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๓

นางสาวสุกานดา นาคนาคา ๖/๒/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๔

นางสาวอำพร แซ่เอียว

้

๓๐/๗/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๕

นางสาวมุทิตา โนชทนงค์
๑๗/๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๖

นายอุดมศักดิ

์

นุ่นอัมพรศิริกุล ๑/๑/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๗

นายรัฐภูมิ อยู่สถิตย์
๑๙/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๘

นายสุขสันต์ เอียมภูเขียว

่

๒๔/๕/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๐๙

นายอดุลย์ ทองใบ
๗/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๐

นายไชยยันต์ บัวภิบาล ๘/๘/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๑

นายพรเทพ ทองแคล้ว
๑๙/๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๒

นายพรชัย เห็นตระกูลดี
๓๐/๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๓

นายทวัน ไกรวิจิตร
๐๒/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๔

นายจอม เชือแก้ว

้

๑๐/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๕

นายอาทิตย์ ศรีทองอ่อน ๒/๙/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๖

นายอานนท์ สินทน
๑๖/๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๗

นายปณิธาน ฉัตรพิพัฒนกุล ๘/๘/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๘

นายสุวัฒน์ อ่อนช้อย
๑๔/๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๑๙

นายชำนาญ แซ่ลิม

้

๒๐/๒/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๐

นายตะวัน แสงจันทร์
๑๖/๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๑

นายยิงยศ

่

นุ่มเจริญ
๑๖/๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๒

นายนพรัตน์ บุญชู

๒๖/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๓

นายจเร พิมพันดี
๔/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๔

นายโชค ทองจันทึก
๒/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๕

นายสมมิตร จิตต์หาญ
๒๙/๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๖

นายเจนศักดิ

์

จำเมือง
๒๙/๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๗

นายไพบูลย์ กุศลไพสิฎฐ์
๑๒/๘/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๘

นายรุ่งโรจน์ ทองสุทธา
๑๔/๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๒๙

นายสมศักดิ

์

ปุยทอง
๑๕/๖/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๐

นายสมโภชน์ สืบดา
๑๗/๔/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๑

นายอนนต์ บุญยัง
๑๕/๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๒

นายเอกราช พานะกิจ
๑๓/๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๓

นายสำราญ ม่วงชุม
๓/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๔

นายธีระพงษ์ พะนาค ๖/๖/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๕

นายวโรดม ใจชืน

้

๒๔/๓/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๖

นายสงกรานต์ วิงสันเทียะ
๑๖/๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๗

นายนพนัย แม้นจิต
๒๑/๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๘

นายมนูญ ทรัพย์สิน
๑๐/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๓๙

นายนที คงใจ
๑๐/๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๐

นายณัฐวุฒิ จันทรศร
๑๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๑

นายอัครชัย แจ่มใส
๑๔/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๒

นายศราวุฒิ สุขเกษม
๒๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๓

นายประชุม รักษี
๐๖/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๔

นายชูชาติ กระต่าย
๒๐/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๕

นายปวริศ ธำรงค์สกุลศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๖

นายสิทธิโชค พรมแปนดี
๑๘/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๗

นายถนอม แซ่ลี

้

๓๐/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๘

นายทนงศักดิ

์

อยู่คง
๐๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๔๙

นายราเชนทร์ บุญนำ
๑๗/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๐

นายนิรุต วงศ์ติง

่

๑๕/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๑

นายสมชาย ใคร่ครวญ
๐๑/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๒

นายนฤนาท คำเมือง
๒๐/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๓

นายเพิมศักดิ

่ ์

สุภากูลย์

๒๘/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๔

นายปวีณวิชร์ นิรมิตวสุ

๑๘/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๕

นายสมพงษ์ นาคแท้
๑๕/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๖

นายอาทิตย์ พงศ์พุทธชาติ
๑๐/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๗

นายสุรินทร์ โตวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๘

นายจีระวัฒน์ สนสารี
๐๙/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๕๙

นายสายชล สิงห์โตทอง
๒๕/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๐

นายณวพล ศรีสวัสดิชัชวาล

์

๑๗/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๑

นายสาธิต หนูดำ
๑๖/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๒

นายณัฐรัตน์ พึงมนัส

่

๒๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๓

นายวงศกร สาธร
๒๗/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๔

นายฉลองชัย ด้วงเดช
๑๓/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๕

นายชลิต อาจคงหาญ
๑๔/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๖

นายวรรณชัย พวงทอง
๑๔/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๗

นายภาณุเดช บุตรเนียม
๒๙/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๘

นายวันชนะ ใจดี
๑๒/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๖๙

นายศรุต เชือบุญ

้

๑๘/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๐

นายอภิสิทธิ

์

เทียมประเสริฐ
๑๙/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๑

นายกฤษดา สืบดี
๐๕/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๒

นายเฉลิมพล อ่อนดิษฐ์
๐๔/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๓

นายเกียรติศักดิ

์

ศิริดีกิจ
๐๒/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๔

นายคมนคร ใสกระจ่าง
๒๕/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงอภิชญา บุญพา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ชุดงาม
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๗

เด็กหญิงนภัสสร มาตรวิจิตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงชาลิสา ทากัน
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงศรัณย์พร ขำสอน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงพรไพลิน บุญมี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงเมริสา พูเสา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงสุริวิภา อยู่ผาสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงโสภิตา ลีละสุนทเลิศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงศศิลดา เงินถาวรกุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงญาญิศา หอทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๖

เด็กชายอารักษ์ ชาวบ้านน้อย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงจุฑาดา พันธุ์วิหก
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงวัชรภรณ์ แดงหิรัญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๘๙

เด็กหญิงมีนา มากดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๐

เด็กชายเฉลิมชัย ภูมิผิว
๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงตวงรัตน์ มัจฉา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๒

นายณัฐดนัย อุดมสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๓

นางสาวเมย์ -
๐๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปองกัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ ปนเกตุ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นุชกูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๗

เด็กหญิงภัคจิรา จีระศักดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงธิราพร ผิวไผ่
๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๐๙๙

เด็กหญิงปานไพลิน เอียมสำอาง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๐

นายซอซอ ไม่มีนามสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๑

นางณัฏฐวี ฤทธิประเสริฐ

์

๒๖/๖/๒๕๐๓
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๒

นางสาวนัฏธนัน ภู่นิเทศ
๓๐/๑/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๓

นายปยะ สุทธิบุตร
๒๓/๑๐/๒๕๑๒ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๔

นายผดุงเกียรติ กมลธรรม
๑๑/๕/๒๕๓๙

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๕

นางสาวมณีรัตติยา
แสนยาธรรมโฆษ

๙/๙/๒๕๐๓
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๖

นางสงกรานต์ กมลธรรม
๑๖/๔/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๗
นางสาวสุพรรณรัชญา แสนยาธรรมโฆษ ๒๓/๙/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๘

นางสาวสุภาลักษณ์ จิตต์ประเสริฐศรี
๒๑/๑๐/๒๕๑๔ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๐๙

นางอนงค์ บุญบันดาล
๑๐/๑๐/๒๕๑๔ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๐

เด็กชายนครินททร์ วันปาน
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๑

เด็กชายธันวา เทพโสภา
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๒

เด็กชายสุรชัย แปสวรรค์
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๓

เด็กหญิงน้อยหน่า -
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๔

เด็กชายปภินวิทย์ จีนสุ่น
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๕

เด็กชายกันต์กมล ภู่ทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๖

เด็กชายโชติวิทย์ มีเย็น
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๗

เด็กชายฐาปกรณ์ เต็มสุข
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๘

เด็กชายพงษ์เทพ ขบวนกล้า
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๑๙

เด็กชายศักดา นันดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๐

เด็กชายณัฏฐชาติ โรจนวรสายัณห์
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๒

เด็กหญิงอรณิชา คงแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๓

เด็กหญิงโชติกา แพ่งบรรเทา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๔

เด็กหญิงกชกร มิงขวัญ

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๕

เด็กหญิงนภาพร ผิวอ่อน
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๖

เด็กหญิงทัศนีวรรณ เข็มทอง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๗

เด็กชายศุภกร เกิดโภคา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๘

เด็กหญิงเกศแก้ว ทองนุ่ม
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๒๙

เด็กหญิงชนกนันท์ เขียวแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงมัณฑิตา เพ็งน้อม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๑

เด็กหญิงภัทรภร รวมทรัพย์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๒

เด็กหญิงภัทรมน รวมทรัพย์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๓

เด็กชายกิตติภพ ระดมสุข
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๔

เด็กชายณภัทร์ สีแสง
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๕

เด็กชายอนุชิต แซ่ตัน

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๖

เด็กชายปราโมทย์ ภูมิดอนสาร
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๗

เด็กชายกฤษณโชติ วงษ์ทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๘

เด็กชายภานุพงศ์ แสงฉาย
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงนวินดา จงสกุล
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงธีรกาญจน์ วงศ์แสงรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ แซ่จัน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๒

เด็กชายก๊อด ไม่มีนามสกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๓

เด็กหญิงกัญญาภัค บุญขจร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๔

เด็กชายธีรยุทธ สีทองคำอยู่
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๕

เด็กหญิงกานต์ธีรา ด้วงปลี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๖

เด็กชายธนธรณ์ บรรเทาทุกข์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ เจริญโห้

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๘

เด็กชายวิน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๔๙

เด็กชายฑีฆวัฒน์ พวงมาลัย
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๐ เด็กชายก้องเกียรตินคร
เกตุศรี

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงกมลชนก ศรีจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๒

เด็กชายประเสริฐ หงษ์รัตนศักดา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงนิภาดา ทองรส
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๔

เด็กหญิงนภเกตย์ พิเชฐวงศ์ศิริ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สุราราช
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๖

เด็กชายศุภณัฐ สิงห์ลอ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๗
เด็กหญิงจิตติกาญจน์ สมบูรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา สอนฮะ
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๕๙

เด็กหญิงนริศรา สาหร่าย
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๐

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์
ไม่ทราบนามสกุล ๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีใจวัง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๒

เด็กหญิงวนิดา อุทธา
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงโอ
ไม่ทราบนามสกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๔

เด็กชายเอ
ไม่ทราบนามสกุล

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๕

เด็กชายสินชัย ทองเชือ

้

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๖

เด็กชายนพคุณ แย้มนาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงปริยาภัทร วรรณทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงภคพร นาวานุเคราะห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กหญิงวนัสนันท์ แซ่ลี

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แซ่โง้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงสิริกร พล้างาม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงสุภานัน อินธนู
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงอรวรรณ เอียมยังยืน

่ ่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงณัฐนันท์
ปราชญ์สิตไชยกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงณิชาภัทร น้อยมี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ทรัพย์ ศรีเมืองธน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๗
เด็กหญิงพรรณภัสสร ปรารพ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงนพรดา นพศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงธัญวีร์ สงนอก
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงกมลทิพย์
ลิมสายชลไพศาล

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๑
เด็กหญิงกฤตินีวรรณ จุลวัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงคณิตา วงค์ติง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงณัชชา เชือวงษ์ดี

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงณิชาวีร์ ข่าต้น
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงนันท์นภัส สุทธิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๖
เด็กหญิงบุญญลักษณ์ เหรียญเลิศพร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงปภาดา อันเท่ห์

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงปวีณ์นุช ไตรรงค์วิจิตร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงพชรพรรณ จูสวย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงพรทิพย์ ศาสนะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงพิชญา พลายมาศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ โชติชืน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กหญิงมนพร เมธีกุลสุเมธ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงจิรนันท์ เพชรแอน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงสุณัฐธิดา กรมทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๖
เด็กหญิงสุดปรารถนา

บุญน้อม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงวรรณวิษา ไกรทองสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงวิลาสินี เหรียญทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงศศิธร บุญมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงอณิมา ยะนิล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงอารียา ธรรมจารุสิริ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงศุภากร จันทร์อนันต์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงสวรรยา เธียรประณีต
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงชินาภัสสร์ สุพิชานุติพงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงนันท์นภัทร ทิพขัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ถังเงิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ พูลประดิษฐ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงนภัทร อภิจิตติกร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงนนทนัดดา นาราภัทรกิจ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงชุติมา เทพศร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงชนาพร หาญปง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงณีรนุช นัยเสถียร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงธีร์จุฑา เพ็งน้อย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงเบญญทิพย์ พรสันเทียะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงสิรีธร คะบุตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงชัญญานุช โพธิมี

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงวีรณัฐา สมจริยา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงสุพิชญา จองปุก
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กหญิงอัญชลี นิมเนตร

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงอินทิรา ทองนุ่ม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงกฤติยา วรรณเกษม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงณัฐชยา ชัยเสน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงธิญาดา ศรีภุมมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงวรัชยา จิวหนองโพธิ

๋ ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงศุภานัน
ตันโสภณธนาศักดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงอัคราภัคร นิสสัยดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ สงวนพันธุ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กชายธนพล มากมี
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กชายสรรพศิริ แมลงทับ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงจิตรดา วิทยายนต์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงญาณิศา เสือส่อสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ การะเกตุ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงณัฐชยา ทาติด
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงโอบอุ้ม มิงมังมี

่ ่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงชลนภัทร ทิพนีย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงปนลดา ห้าวหาญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๗

เด็กหญิงจารวี กิจถาวรอาชีพ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงนภัสสร แซ่อึง

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๓๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กลินสุคนธ์

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงเปมิกา หลวงแจ่ม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงมณสิชา เสนาะเมือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ สำริทธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงศศิณัฐ ตะโกทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๔

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ สายภู่สวรรค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญมี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๖

เด็กหญิงณัฐพัชร์ เหลืองรุจินันท์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงศศินิภา โม่งเปา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงอิสริยา บุญธรรม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงณัฏฐาพร ตรุษกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงนนท์ทิชา อนันต์ชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงนัตธิดา ฉินสวัสดิพันธุ์

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงปยนุช ไม้แง้ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงปยมาศ ไม้แง้ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๔

เด็กหญิงพิชชาภา พุฒเอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงสุกฤตา คชวงศ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงกัญญาพร สายภู่สวรรค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงอภิญญา มณฑาทัศน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๘

เด็กชายกษิดิภัทร์

์

พัฒนรุ่งโรจน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงกนกพิชญ์ สุกใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ปานสูตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๑
เด็กหญิงกาญจณิการ์ สมัยนิยม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงชนิสรา อินทะสอน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงธนัชชา แสนแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงนัดดาภรณ์ ยาพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงนันท์นภัส มิตรดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ กาญจนสมศักดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรมภักดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๘

เด็กหญิงศุภิสรา ใจโปร่ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงสุชาลิณี ดีท้วม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงสุตาภัทร วงษ์คูณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๑

เด็กหญิงกัญญาภัค พงษ์ไพบูลย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์
โชคชัยเจริญทรัพย์ ๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงฐิติมา ศรีกุดเวียน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๔

เด็กหญิงริษฎา พลายเพ็ชร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงศิวพร สาระศาริน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงสริตา วิลัยเกษม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๗

เด็กหญิงสลิสา เชิดสัตยานุกูล
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงนพเก้า สามงามนิม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กหญิงอคัมย์สิริ ฉุยเนย
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๐
เด็กหญิงพิมพ์ประภา ท้วมผึง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงจิรกานต์ อาจคำภา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ ผุยหนองโพธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงพรชนก ห้าวหาญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงไพลิน -
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงอนัญพร โสดา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ธนะฤกษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองเหลียว

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงชิดชนก เทพหลวงแสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงศิรินภา แสงสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุวรรณภาพ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๑

นางสาวพัชรพร ทองเพชรพิสิษฐ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงสิริกร เศรษฐกร
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๓

นางสาววรินธร ขำแย้ม
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงปณฑิตา หนูขาว
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๕

นางสาวพนาภร สังขสุจิต
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๖

นางสาวพิชชา ยีสุ่นศรี

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๗

นางสาวชญาดา ประสิทธิผล

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๘

เด็กชายวสุท มณีโชติ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๒๙๙

เด็กชายวันชนะ นำเงิน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๐

เด็กชายศุภกรณ์ วีรกุลวัฒนา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๑

เด็กชายยุทธนา คล้ายวิมุติ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๒

เด็กชายปรมัตถ์ รอดบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๓

เด็กชายพงศกร ทองกร
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๔

เด็กชายภูมิสกร พรรณยิม

้

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๕

เด็กชายวรภฤศ สายสล้าง
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๖

เด็กชายอนุกูล ปรางจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๗

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ หมีแรต
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ธรรมเนียมดี
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงณัชชา สินประสงค์
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๐

เด็กหญิงสุภัสสร ทีเครือ
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงปทิตตา ผลาสมบัติ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงปยมน จันทรวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงชลธิชา น้อยพิมาย
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงนันท์นภัส พัวเพิมพูลศิริ

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงกุลนันท์ ท่านกเอียง

้

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๖

เด็กชายนวพล หิรัญกุล
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กชายทิว กลินเล็ก

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ มะดี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กชายพรกรัณย์ ยุวนิช
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กชายศุภกฤต สาสุข
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๑

เด็กชายศรัณย์ภัทร อยู่ดี
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๒

เด็กชายปภิณวิช อดทน
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กชายไกรวิชญ์ สังขดุษฏี
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กชายจิรภัทร รังวัฒน์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๕

เด็กชายธีรภัทร วงษ์มณีใสย์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๖

เด็กชายกัมบัรอาลี ธานมาศ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๗

เด็กชายชินภัทร วงศ์รักษา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงปณิตา ยืนเครือ

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงสาธิดา ตังกูลพิธพร

้

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงศศิกานต์ สมัยนิยม
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงธนัญญา ปดชาดี
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงวรินทร แพรอัตร์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงสีดาพร เทวา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา ใจเก่งดี
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงชลธิชา แกล้วกล้า
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๖

เด็กหญิงอภิสุตา มหาโชคธรณี
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงภัคกมล ลำดวน
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๘

เด็กหญิงธันยพร บุญศิริ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๓๙

เด็กชายญาณินท์ เพชรแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๐

เด็กชายบรรณวิชญ์ บุญทำ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๑

เด็กชายธนาธิป สดใส
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๒

เด็กชายพชรพงษ์ พุ่มเรืองนาม
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๓

เด็กชายพงศกร แปะวัฒนา
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๔

เด็กชายภานุพร ศังขวณิช
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๕

เด็กชายณพธรรม ตระกูลแจะ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๖

เด็กหญิงสุมัฐกานต์ กสิกรรม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๗

เด็กหญิงอภิสรา กุลนาค
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๘

เด็กหญิงณภัสสรณ์ สัตยกาญจน์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๔๙

เด็กหญิงพลอยพินิจ สอดสี
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงอิงค์กานท์ ปาริสเตอร์มาโร
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงรวิวรรณ แต้ศิริ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๒

เด็กชายพูนพิพัฒน์ รสชุ่ม
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๓

เด็กชายพรหมพิริยะ บัณฑิตวัฒนกุล
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๔

เด็กชายอาชินภัทร วงษ์สุวรรณ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๕

เด็กชายชยพล นิลพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๖

เด็กชายสรวิศ สระบัว
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๗

เด็กชายวรุตม์ แย้มวารี
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงณัชชา มีศิริ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงมณีรินทร์ ชืนวารีย์

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงพนัชกร ชวนขยัน
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงพิชฎา มีเดชาประเสริฐ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงภัคจิรา สารีวงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงณัฐนิชา แร่เพชร
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงจิตกมณ ศรีสุข
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๕

เด็กชายชัยรัตน์ ด้วงพลับ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๖

เด็กชายปรเมท ศิลาแดง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๗

เด็กชายพีรพล เนตรขำ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ โพธิจริยา

์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๖๙

เด็กชายสุกลวัฒน์ อ่วมปน
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๐

เด็กชายพีมรพัฒน์ ชาญวิถี
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงสุตาภัทร สิทธิสาร
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงกษมา โสพิตร
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงวรณิลดา ชืนแดง

่

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงนิภาพันธ์ คงมา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงสวรินทร์ เรืองสุทธิชน
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงพรนภา
เหลืองพฤกษชาติ ๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๗
เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์ จันนา

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงจุฑามาศ โต๊ะเงิน
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงธนภรณ์ เข็มทอง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงวรรณิดา อ่อนตา
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๑

เด็กชายปกรณ์ ณ ถลาง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๒

เด็กชายณภัทร ประเสริฐ
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๓

เด็กชายพงศ์ธัชกร คงเกตุ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๔

เด็กชายภัทรพล สงบจิต
๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๕

เด็กชายรณภัทร เฉลิมรำพึงวงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๖

เด็กชายภูปกรณ์ พูลสมบัติ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๗

เด็กชายสุชาครีย์ ศรีสุข
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๘

เด็กชายสิริมงคล กระจ่างฉาย
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๘๙

เด็กชายพสธร แสนวัง
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๐

เด็กชายพนธกร ศิริพรรค
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงนิธิพร ภัทรวังส์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงวรางคณา ศิริบูรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงสุรารักษ์ สงกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงปุณชรัสมิ

์

บุญเอนก
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงสุดาทิพย์ แก้วเกตุ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงจิตตานันท์ ภักดีแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงระพีพรรณ โพธิสุวรรณ

์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงศิริพรรณ บุญสงวน
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงณัชชา เห็นประเสริฐ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๐
เด็กหญิงจุภาลักษณ์ อริยะอมรเลิศ

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงอาทิอร ห้าวหาญ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงณัฐินี รามโกมุท
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๓

เด็กหญิงปวีณ์รภัส นิธิเดชารัชต์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๔

เด็กชายนิติวัฒน์ เสียงลอย
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๕

เด็กชายธนดล ช่างเขียน
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๖

เด็กชายจารุพงษ์ เรือนงาม
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๗

เด็กชายรชตะภัทร ใจมัน

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ยังยืน

่

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงณัฐวดี เอียมสะอาด

่

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงพิชญา ภุมรินทร์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ สำรวยกุล
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงญาดา เหลืองทอง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงสุนันทา ปทุมสูตร
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงพิชญ์สินี กองสมบัติ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงภัทราวดี โพระดก
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงธัญพิชชา ทิมเทศ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงกฤติยาวดี คงศาลา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๘

เด็กชายณัฐนนท์ ลอยลม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๑๙

เด็กชายมนพร ญาติบำรุง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๐

เด็กชายวรกาญจน์ วังกุ่ม
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๑

เด็กชายปฐวิกรณ์ ทนนำ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๒

เด็กชายวสุ สามิภักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๓

เด็กชายอรไพลิน ประกอบทรัพย์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๔

เด็กชายณวัฒน์ นกดำ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๕

เด็กชายภาณุพงษ์ ธนารัตน์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๖

เด็กชายรวินกร บุญวรรณ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๗

เด็กชายพันธ์ณรงค์ รักษ์ณรงค์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ โพธินาคร

์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๒๙

เด็กชายธนดล อนุมัติ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๐

เด็กชายศุภณัฐ วิไล
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๑

เด็กชายคณพศ ไหมมาลา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๒

เด็กชายโกวิท พิมพ์สระเกษ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๓

เด็กชายคงกะพันธ์ ประธาน
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๔

เด็กชายธนวันต์ ฉิมพวัน
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๕

เด็กชายชัชพงษ์ โตวเจียว
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๖

เด็กชายวรุตม์ ขอปะกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๗

เด็กชายพงศภัค ทองยอด
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ ปานแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๓๙

เด็กชายวิบลูย์พงศ์ โอ่วเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๐

เด็กชายภูผา ยะนิล
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๑

เด็กชายเอกรัช บัวขาว
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๒

เด็กชายศุภวิทย์ ศักดิคำ

์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๓

เด็กชายศิวนนท์ นาสุข
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๔

เด็กชายไตรเทพ ชูแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๕

เด็กชายสิรวีร์ พสุธนานุรักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๖

เด็กชายสันติ เสือผู้
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๗

เด็กชายอธิป ใจกว้าง
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ลับเหลียม

่

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๔๙

เด็กหญิงชลรวี ภิญโญ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๐

เด็กหญิงสุภัชชญา นิยมพงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๑

เด็กหญิงกัญญานัฐ อยู่สุข
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงสายนำ จำปาทอง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงอรไพลิน ประกอบทรัพย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงพิชญา เทพาขันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงจิรณัฐ มาสุข
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงศุทธินี บุญเรือง
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงธัญชนก วัชระนภาพงศ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงปสุตา อินทร์พรหม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงอนัญญา โพธิดี
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงธนัชพร เครือวงษา
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงฐานพร อุทยานวรรธนะ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๒
เด็กหญิงกาญจณิการ์ สมนาม

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงณัฐรัตน์ แซ่ด่าน
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงพิชญา ใจดี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงจิรารัตน์ คัดเจริญ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงศุภสุดา เลิศวิลัย
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๗

เด็กชายวงศ์เมือง ลาวทอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๘

เด็กชายยศพิรุฬห์ เศวตวาณิชกุล
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๖๙

เด็กชายกนกธรรม ทองแผ่น
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๐

เด็กชายวสุพล ใจใหญ่สลุง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๑

เด็กชายธัญเทพ ศรีไกร
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๒
เด็กหญิงปรีชญาภรณ์

สูงสันเขตร์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงสิริกนก บุญเปง
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๔

เด็กหญิงอนัญญา อิมแสงจันทร์

่

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๕

เด็กชายอติวิชญ์ วุฒิเอก
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๖

เด็กชายวรกิตติ

์

นวลพักตร์
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ สีแก้วเขียว
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๘
เด็กชายกฤษณ์ธนภัทร

นุ้ยปรี
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๗๙

เด็กชายทรงเกียรติ บุญหนัก
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๐

เด็กชายเหมือนเดิม นฤบดินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๑

เด็กชายศิวกร ทองนุ่ม
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๒

เด็กชายธนภัทร เหมือนกล่อม
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงศิริกานดา แก้วเขียว
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๔

นางสาวลลิตา สามงามอ่อง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงภูฟา แสงใส
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงพัฒน์นรี บุญสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๗

เด็กชายก้องภพ พูลเกษม
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงจรัสศรี บุญโลก
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงกชกร กมลศุภเดช
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๐

เด็กหญิงฐิดายุ ขันทองดี
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๑

เด็กชายชินภัทร ใจกว้าง
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๒

เด็กหญิงชนิกานต์ ลิมพะสุต
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๓

เด็กชายชัยธวัช ทองส่งธรรม
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๔

เด็กชายรัฐนินท์
ปราชญ์สิตไชยกุล

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๕

เด็กชายณัฐภัทร โชคเทอดธรรม
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๖

เด็กชายพงศธร เกตุเรืองโรจน์

่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๗

เด็กชายสิรภัทร สายสล้าง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงทัชชภร จิตนิยม
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงจิรฐา ศรีคำภา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงภิรญา วัชรเดชาพงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงพรรณพัชร จิตรจำเริญ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๒
เด็กหญิงวรรณวิสาข์

ล้อประกานต์สิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๓

เด็กชายธรรมธร ชมภู่ทอง
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงธนารีย์ สระทองขาว
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงณัฐิดา พรมมา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๖

เด็กชายอัญวิชท์ บำรุงวงศ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๗

เด็กชายสิริศักดิ

์

บุญราษฎร์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๘

เด็กชายทินภัทร รัตนกุสุมภ์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๐๙

เด็กชายรัชชานนท์ พิมพ์พิสิฐถาวร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๐

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีเสือลาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๑

เด็กชายภูเศรษฐ์ สถิตยานุรักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงณิชาพร สมบูรณ์วสุ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๓

เด็กหญิงสุรนุช แก้วแจ้
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงละอองดาว ขวัญอ่อน
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงลักษณันท์ มหาพรหม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงฟฏเฏาะฮ์ ธานมาศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๗

เด็กชายอัษฎายุธ ธรรมโลกา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๘

เด็กชายฤชา จินดาวรรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๑๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ เสมทับ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๐

เด็กชายศรวิษฐ์ ตะเพียนทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๑

เด็กชายตะวัน นกจัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๒

เด็กชายพรชัย ชืนใจ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๓

เด็กชายบุญวัฒน์ วงศ์บุญญาภรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงพัฒน์นชรีย์ โสภาปจจุสมัย
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงพชิรา มนตรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีทับทิม
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๗

เด็กหญิงปทมาพร จันทรกรานต์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๘

เด็กหญิงมนปริยา บ่อบัวทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงสาธินี รอดภัย
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๐

เด็กหญิงสุนัดดา แซ่เอียว

๊

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๑

เด็กหญิงรุ่งรุจี รักแสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๒

เด็กชายพัทธดนย์ บ่อเกิด
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๓

เด็กชายเปรม ฉิมชูใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๔

เด็กชายชวิน บริสุทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๕

เด็กชายอรรถพล คุ้มครอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๖

เด็กชายจิรวัชร อุดมสันติธรรม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๗

เด็กชายเตโชกุล สอบสวน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๘

เด็กชายมงคลชัย สระบัว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงสาวิตรี บัวปรอท

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงวรลัญช์ เซียงหว็อง

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงณัชชา เหลืองอร่าม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๒
เด็กหญิงดาวปาริฉัตร วินะโยพาณิชย์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เรียบร้อย
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงเปรมสินี หอมชืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงสวิตตา นาคะ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงศิริพร สระบัว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ศิลธรรม
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๘

เด็กชายณัฐภูมิ อุดมเจริญศิลป

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๔๙

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญสุวรรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๐

เด็กชายอติพล เทียนดำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๑

เด็กหญิงพรพินิจ สอดสี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๒

เด็กหญิงลภัสรดา กลินหอม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงดวงกมล สาททอง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงศรีจิรภัทร์ แคล้วภัยพาล
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงรสริน บุญแจ่ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงพัณณิตา สามงาม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๗

เด็กชายวสุวัฒน์ อนันตริยกุล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๘

เด็กชายเฉลิมชัย ประเสริฐลาภ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๕๙

เด็กชายธนากร วงษ์คำหาญ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๐

เด็กชายเตวิชญ์ เพชรแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๑

เด็กชายณภัทร ตะพัง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๒

เด็กชายทรงวุฒิ จันทร์ดี
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๓

เด็กชายสดุดี วงศ์ไพฑูรย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๔

เด็กหญิงลักษิกา แช่มช้อย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๕

เด็กหญิงวรนุช จันทะพินิจ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๖

เด็กชายยุทธนา ฉิมพลี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๗

เด็กชายตังปณิธาน

้

ต่ายเพ็ชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๘

เด็กชายภูชิต รามโกมุท
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๖๙

เด็กชายเจตน์จีระ เหลืองสอาด
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๐

เด็กหญิงรณัยชนก วุฒิวโรดม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๑

เด็กหญิงวริศรา จินจารักษ์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๒

เด็กหญิงออย
ไม่ทราบนามสกุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๓

เด็กหญิงรัชตวรรณ มนตรีวิบูลย์ชัย
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๔

เด็กชายศิวะนนท์ สุขแดง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๕

เด็กชายณฐพบ วงษ์เจริญ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๖

เด็กชายเดฟโวริน นิโคลาสชิค
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๗

เด็กชายฐิติวัสส์ ฉิมสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๘

เด็กหญิงศิรกานต์ บุญเลิศ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงสุธีกานต์ เทศกร
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๐

เด็กชายทินกร เนตรสว่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงธนัญญา ประทุมเมือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงสุชัจจา แสงธูป
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงศุภทวดี ศิวะเสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๔

เด็กชายธนกร ชีวังกูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๕
เด็กหญิงแพรทองพิมพ์ เจษฎาพรภิญโญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๖

เด็กชายธนภัทร ส้มสุด
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์ กนึกรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๘

เด็กหญิงอังกินันท์ เทพเทียน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๘๙

เด็กชายชินวร ทองดี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงวิญาดา อ่อนตา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงมัสสุรัตน์ สระบัวนิติการณ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๒

เด็กหญิงมุฑิตา วงศ์ศิริบูลย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๓

เด็กชายสากล ภาคภูมิ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๔

เด็กชายรัชชานนท์ ภิรมย์ญาณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๕

เด็กชายกิตติโชค เอืออรกาญจน์

้

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๖

เด็กชายรังสฤษฏ์ ขวัญธนนภา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๗

เด็กชายสิงหา ช้างพลาย
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมสติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๕๙๙

เด็กชายภัคธร สุบรรณวงค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๐

เด็กชายธนกร ภุมรินทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๑

เด็กชายอชิตพล ยิมเยือน

้ ้

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๒

เด็กชายภัคศพล เอียมสอาด

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๓

เด็กชายณัฐภัทร แย้มอาษา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๔

เด็กชายพันธวัช เอมลับ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๕

เด็กหญิงจิราภา ตังจิตต์

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๖

เด็กหญิงเปรมิกา พรรณแดง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๗

เด็กหญิงชลธิดา โวทาน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงรมยกร โพธิบอน

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๐๙

เด็กหญิงสุชาดา ปทุมสูตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๐

เด็กหญิงอักษราภัค เสียงเพราะ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงพิมพิกา กันอยู่
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๒

เด็กหญิงรติมา ทองเติม
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงฤทัยชนก วัฒนานุสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงวชิรญา ฉุนฉำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๕

เด็กหญิงพัชรพร ฉิมสุข
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๖

เด็กหญิงสุธิศา รอดน้อย
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๗

เด็กชายสิริกร โบราณ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๘

เด็กชายศุภวิชญ์ เกรียงไกร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๑๙

เด็กชายธนัชชา เหมือนหงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๐

เด็กชายฐปนวัฒน์ ใจมัน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงวารวดี พิสูตร์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๒

เด็กหญิงดนิตา รัตนจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๓

เด็กหญิงรุจิรา รำเทียนทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๔

เด็กชายชนัญกรณ์ ดาวเรือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๕

เด็กชายศิวัช ติณานนท์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๖

เด็กชายยศวรรธน์ พูนเพิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงสุชาญา อารีรัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงดูษิฏญาดา ราศรี
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงเบญญาภา กล่อมจิต
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงณัฐณิชา สวัสดี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๑

เด็กชายณาวิณ สุทธิรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๒

เด็กหญิงชินพร ดีคล้าย
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๓

เด็กหญิงอุไรอร ปนศิริ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๔

เด็กชายวงศกร พรหมอ่อน
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญจีน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๖

เด็กชายธนกร โรจน์ชนะทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๗

เด็กชายดุรงค์ฤทธิ

์

แปนแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๘

เด็กชายภาณุภัทร ม่วงจู

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๓๙

เด็กชายอานุภาพ ปุจฉาการ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงภัทราวดี ทองนุ่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๑

เด็กหญิงสุวรรณภา ทัศนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงอรนลิน ไทรพวงโพธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เกษมโศธน์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงวิศวียา อินตรา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๕

เด็กชายยศชนินทร์ คล้ายแสงจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๖

เด็กชายโชตยากร โตเอียม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงณิชาพร นาคเพียร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๘

เด็กชายวรภัทร พันธ์แจ่ม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๔๙

เด็กชายธิปก โกศัยพัฒน์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงกมลชนก เทียนกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๑
เด็กชายภูกอบกัญจน์ สังข์น้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๒

เด็กหญิงวิภวานี ศรีทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๓

เด็กชายอดิเทพ มันศรีจันทร์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๔

เด็กชายนนทกร ดวงดารา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๕

เด็กชายอัศวิน แผนสง่า
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงเมธาพร เจริญเชือ

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๗

เด็กชายนรวิชญ์ เหลืองอมรศักดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๘

เด็กชายอนันตา เซียวสุรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๕๙

เด็กชายพบธรรม บรรชร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงนภิสา ปลาสกุุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๑

เด็กชายจิรัฐตกาล เหลืองรุ่งทรัพย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๒

เด็กชายอนนตพร วินะโยพาณิชย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๓

เด็กชายมงคล โพชนิกร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงอินทิรา แขวงอินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๕

เด็กชายธีระพัฒน์ ซิงห์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงวิภาดา สายแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงกัญชพร คีรีวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๘

เด็กชายนาวิน ลบแย้ม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงโสรญา ขาวสอาด
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงสุภัชชา ใจเย็น
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๑

เด็กชายไม้ ศรีสุข
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๒

เด็กหญิงอภิรดี ม่วงทัด
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ แจ่มใส
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๔

เด็กชายอนุกูล เนตรสังข์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงอารียา ทองอำพล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงพชรพร แจ่มกระจ่าง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงธิติวรรณ เฮงหิรันต์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สร้างกันนอก
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงอภิชญา คงคาหลวง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๐

เด็กชายอมรรัฐ วงษ์โปร่ง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ตังวิจิตรมงคล

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๒

เด็กหญิงศานต์ฤทัย ขันทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงอรปรียา อินทโชติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๔

เด็กชายภูมิภัทร พรพุทธรักษา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๕

เด็กชายชวภณ บงเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงโชติกา ดีคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๗

เด็กชายสรกฤช น้อยสกุล
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๘

เด็กชายฉัตรชัย กกอู่
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๘๙

เด็กชายภูวดล เอียมทอง

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงวรินทร มีจันเพ็ชร

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๑

เด็กหญิงบุษยมาส พงษ์วิทยภานุ
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๒

เด็กชายคณิศร ช่วงกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๓

เด็กชายเศรษฐสิทธ์ นิยมไทย
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๔

เด็กหญิงวิภัทรา เต้นพิทักษ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๕

เด็กชายอินทัช พรมพ่วง
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีทองอ่อน
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๗

เด็กชายปรัตถกร เหลืองทอง
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๘

เด็กชายศุภกร ทับขำ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๖๙๙

เด็กชายชินาธิปกรณ์ เสมียนชัย
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๐

เด็กชายเมธี อ่อนนิม

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๑

เด็กหญิงปภาดา แก้วกานดา
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๒

เด็กหญิงธนิดา มีชะคะ
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๓

เด็กชายพัสกร สรรศรี
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๔

เด็กชายณัฏฐกรณ์ ตุลาเดชารักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงจิตตรัตน์ วงศ์วีระชัย
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๖

เด็กชายบุญเสริม แพทยากุล
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๗

เด็กชายพัสวี กิงทอง

่

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๘

เด็กชายพัชรพล พรหมเอาะ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๐๙

เด็กชายชนาธิป พูลแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงธนพร แสงตารัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๑

เด็กชายศุภกิตต์ สมบูรณ์ทวี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๒

เด็กหญิงจิดาภา ชัยนิรันดร
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๓

เด็กชายกฤษดา ยะเครือ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๔

เด็กชายกันติทัด เทพแฝง
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๕

เด็กชายธนรักษ์ กาญจนมันคง

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๖

เด็กชายติณณภพ รัศมี
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๗

เด็กหญิงตีรณา ศรท้วม
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๘

เด็กชายนิติพัทธ์ พันธุ์กุล
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๑๙

เด็กหญิงวรดา จดจำ
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงปฐมาวดี แพทย์วงษ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงศิโรรัตน์ คำไขแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๒

เด็กชายภูมิรัตน์ นิมเนตร

่

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๓

เด็กหญิงนิชาภัทร ผิวสุข
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๔

เด็กหญิงอทิตา หงส์รำแพน
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๕

เด็กชายศุภกร จันทร์จะ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงดวงกมล ทองคำขาว
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๗

เด็กชายเพชรรัตน์ เทพเทียน
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงเมทินี แย้มเพ็ชร
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๒๙

เด็กหญิงกนิษฐา ศรีลายงค์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๐

เด็กชายปณณวิชญ์ จันทร์เพ็ญ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๑

เด็กหญิงจิดาภา สีขาว
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๒

เด็กชายภัทรกร แก้วเนตร
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๓

เด็กชายธนากร ดามะพร
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงสุธิมน แดงอร่าม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงสุพัตรา บุญมาคาร
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ สุภาพ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๗

เด็กชายปาฏิหาริย์ ทิพย์บำรุง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๘

เด็กชายกฤตภาส โต๊ะทอง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๓๙

เด็กชายอเนกศักดิ

์

ระงับไพร
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๐

เด็กหญิงณัฐณิชา แหวนเครือ
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้ววิชัย
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๒

เด็กชายชลธี จิตร์สูง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๓

เด็กหญิงศศิประภา จงเจริญ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๔

เด็กชายปยชนน์ ฉัตรพิชิตพงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๕

เด็กชายสุธาธร ออมสิน
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๖

เด็กชายธนธัส บัวระหงษ์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๗

เด็กหญิงมาริษา หงวนศรีไทย
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๘

เด็กหญิงเอริณญาอร ศรีทอง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๔๙

เด็กชายชนินทร บุญเกิด
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๐

เด็กชายเขตต์กานต์ จิตต์มณี
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๑

เด็กชายธิติวุฒิ ชมเชย
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๒

เด็กชายศุภณัฐ พอกเพิมดี

่

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงธนิตา แสงสุวรรณ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงฐิรญา เรียบร้อย
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๕
เด็กหญิงกุลธิฌาษาญ์ ปานเพ็ชร์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๖

เด็กชายอัษฏากร อ่อนสัมพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงจารุมล สุกใส
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงปารียา อ่อนช้อย
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๕๙

เด็กชายฐิติพันธ์ วรรณรังศรี
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒ / ๓๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงพนิดา รูปทอง
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองมี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๒

เด็กชายพงศพัศ คงความสุข
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๓

เด็กชายปณณวีร์ รัศสุวรรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงนนทพร ท้วมโสภา
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๕

เด็กชายจิรพัทธ์ ขวัญอ่อน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เขียวเปลือง

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๗

เด็กชายรุจดนัย พาชิต
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๘
เด็กหญิงรัตติกาญจน์ สำลีพันธุ์

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๖๙

เด็กชายนรภัทร เถายา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๐

เด็กชายอธิปตย์ บุญธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๑

เด็กชายพชรภูมิ ภิญโญ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงปาริฉัตร มากทอง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๓

เด็กชายทักษ์พลจ์ ยังอยู่
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงพรนภัส ศรีสันต์
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๕

เด็กหญิงปทิตตา ศิริวัฒนอมรชัย
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๖

เด็กชายพุฒิพัฒณ์ วิเศษสิงห์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๗

เด็กชายกมลภพ ชูเลิศ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๘

เด็กชายนิธิกร สีพาไชย
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๗๙

เด็กชายณัฏฐากร ทับทิม
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงวรัชยา จันแดง
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงญาณภัทร ชูเลิศ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงวิภาวดี เนตรแตง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๓

เด็กหญิงชญากุญช์ กลีบเมฆ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก รัตนกุลวดีวงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงนลินนิภา นิมเจริญ

่

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๖

เด็กชายธนทัต ต้นทองคำ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๗

เด็กหญิงวรรณศิริ พุกนิลฉาย
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๘

เด็กชายพงศภัค นุ้ยหงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๘๙

เด็กหญิงอริสรา คำเพิม

่

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๐

เด็กชายสุรดิษ วิเศษสิงห์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงกนกพร สุวรรณฉิม
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงสุพรรณี ฤทธิศิริ

์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ หวานชิต
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๔

เด็กหญิงกชพร ใจกล้า
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงพาขวัญ มีแก้วน้อย
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๖

เด็กหญิงสุนิสา เกิดบัว
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงปานรวี ทองพูล
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงจุฑามณี เกตุแดง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงวาสุกรี พันธ์ภาพ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ เกตุแดง
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงอ้อมขวัญ จันทร์สุทนพจน์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๒

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงอุสิชา สุรัตนกูล
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ ภาคภูมิ
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๕

เด็กหญิงนัชชา เลิศพรประเสริฐ
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๖

เด็กหญิงปุณยาพร เสนีย์วงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๗

เด็กชายธีรวุฒิ บุญชู
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงภัทราวดี โคกแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๐๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เปรมเผือน

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๐

เด็กหญิงณภัทร ภุมรินทร์
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงสุวพัชร หวานฉำ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงเพ็ชรนารี เมาไพร
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงนริศรา วัฒนวงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงสรัณย์รัตน์ คำพล
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงนันทัชพร หาญอาษา
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๖

เด็กชายภัทรพงษ์ สมพงษ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงสิรประภา โชกิจติ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงญาณัจฉรา ขันธวิสูตร
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ฤทธิเดช
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๐

เด็กชายชัยณรงค์ จรูญ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงปณิดา อนันทภูมิมา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงชุติมา พระสมุทร
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๓

เด็กชายชนกันต์ วงศ์ประเสริฐ
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๔

เด็กชายธนนันท์ คงดี
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีสวย
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๖

เด็กชายรณชัย กลันบุตร

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๗

เด็กหญิงปนัดดา เบ็ญพาด
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงพิมพ์สิริ ทับทิมศรี
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๒๙

เด็กหญิงปณฑิตา ภุมกา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๐

เด็กชายอาทิตย์ สร้อยปาน
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๑

เด็กหญิงณิชานันท์ สังคุ้ม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ เพิกเฉย
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๓

เด็กชายพงศกร พวงแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๔

เด็กหญิงเกวลิน มาเนียม
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงสุนันทา พวงผกา
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๖

เด็กชายณภัทร ยุ่นเพ็ญ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๗

เด็กหญิงนภัสสรณ์ อ่อนมัน

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๘

เด็กหญิงนันทิชา ตันเฮียน
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๓๙

เด็กชายชโนทัย วรสินธุ์
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๐

เด็กชายนิพพิชฌน์ ธะนะวงค์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๑

เด็กชายเมธัส เหล่าสมบัติ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๒

เด็กชายจิณณวัตร ชาลวันกุมภีร์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๓

เด็กชายปวิช ปยะนนชัย
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงปุญชรัตน์ บำรุงวัด
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๕

เด็กชายกรวิทย์ เหมือนกล่อม
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงวรัญญา บุญไพศาลชัย
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อ้นประเสริฐ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๘

เด็กชายปยภัทร จันทร์เพชร
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๔๙

เด็กหญิงอัมพร สุวรรณฉิม
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงอาราตี แซ่ตัน

้

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๑

เด็กหญิงสร้อยฟา ดีคล้าย
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๒

เด็กชายกฤตพล อ่อนสาร
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๓

เด็กชายจำรูญ แย้มพิกุล
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงกชกร จันมณี
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ โนนสำราญ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๖

เด็กหญิงปนชนก หมอยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๗

เด็กชายพชรพล พรหมชนะ
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๘

เด็กชายกฤติเดช สืบวงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๕๙

เด็กชายจิรพัส พิทักษ์ชูโชค
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงศุภิตา เนียมทอง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๑

เด็กชายวทัญู ลุผล
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๒

เด็กชายวรวัตร์ เศียรชม
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๓

เด็กชายเริงฤทธิ

์

บุตคณิต
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงปาริชาต พุ่มพวง
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงปนัดดา ขุมทรัพย์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงชมพูนุท รุ่งเรืองจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงดาราวลี ทองคำ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๘

เด็กหญิงกชพร ทองนุ่ม
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงรุจจิรา สายสุนา
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๐

เด็กชายวีรภัทร ประทีป
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงชนิกานต์ มิงสงฆ์

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๒

เด็กชายวิชิตพล สุขสุแพทย์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๓

เด็กหญิงวรธิดา บริสุทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ทันบาล
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๕

เด็กหญิงชฏากาญน์ โพธิทอง

์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงวริศรา สอนประสาน
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๗

เด็กชายศิวกร กิจประเสริฐ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๘

เด็กชายอัครพล เกตุบุตร
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๗๙

เด็กหญิงฐิติพันธุ์ จันทร์ทอง
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๐

เด็กหญิงรุ่งฤดี เกตุคง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๑

เด็กชายณัฐภัทร สังขประมุท
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๒

เด็กชายธนกฤต ปริยพึงตน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๓

เด็กชายปาณัสม์ อินทร์บุญ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๔

เด็กชายจัตวา ภูศรี
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงธัมมรัตน์ เลิศรัตนอนุรักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงชิตตะวัน ปานพันธ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงนิษฐา วงมาเกษ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงกนกพร จันทรชัย
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๘๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ เชือถือ

่

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๐

เด็กชายอนุชิต สูนคำ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๑

เด็กชายนันทวัฒน์ พรมมา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๒

เด็กชายวันมงคล รุ่งแสง
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๓

เด็กชายปวเรศ ความใจดี
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๔

เด็กชายทัชชน สร้อยพรรณา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๕

เด็กชายธีรวัฒน์ วงษ์แก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงศุภัชญา ไวยโชติกา
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงชณิดาภา แสงวิเชียร
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ เลียงพรม

้

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงเอมิกา แย้มศิริ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงพัตรพิมล อนันต์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงวิสสุดา ศรีเพ็ง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๒

เด็กชายชานนท์ จารุทองพูลศรี
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงสุพิชญา หงษ์เวียงจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๔

เด็กหญิงธนพร ธนะไพบูลย์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ดำขำ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงนพมาศ ดิษฐ์คำเหมาะ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๗

เด็กชายกรกฎ ม่วงเทศ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงธัญชนก ยอดเพ็ชรไทย
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๐๙

เด็กชายวรพล ธรรมเนียมดี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๐

เด็กชายศุภกฤต เปยสนิท
๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงนำอิง กลินพลู

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๒

เด็กหญิงวีร์สุดา ลาวะรี
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๓

เด็กชายภพเพชร หงษ์จุ้ย
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๔

เด็กชายธงไชย จ๋าวตะกูล
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๕

เด็กชายจิตตวัน ยลกาญจน์
๐๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๖

เด็กชายอาทิตย์ สุขผล
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีทอง
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๘

เด็กชายจักรินทร์ บุญรอด
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงวรรณนิษา อยู่สุข
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๐

เด็กชายมาวโร
กำพร้า ลัมแบล็ชท ๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๑

เด็กชายวรันธร แจ่มจันทร์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๒

เด็กชายณัฐปคัลภ์ ดาปาน
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๓

เด็กหญิงปยพร บัวทอง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๔

เด็กชายชัยพร บัวทอง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๕

เด็กหญิงธัญชนก ยางสวย
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๖

เด็กชายกมลภพ ผุดผ่อง
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงสุรัชธิดา ภาคีฉาย
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงกษวรรณ ช้างท่าถัว

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงวารุณอร ยีโถหุ่น

่

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงอาภาศิริ คำเรียงศรี
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๑

เด็กชายณัฐกรณ์ วงค์ประเทศ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงอนัญญา สุขศรี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงอชิรญา สง่างาม
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๔

เด็กชายยงยุทธ แก้วเมฆ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงสิริกัญญา วันทอง
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงณัฐรินีย์ เขียวอร่าม
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงพัชฎา วิไลวรรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๘

เด็กชายธนารัตน์ สีสังข์งาม
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๓๙

เด็กหญิงอรจิรา เหมือนแววเพ็ชร
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สังข์พัน
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงดมิศรา ชวดสุวรรณ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๒

เด็กหญิงศุภวรรณ ตูมเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๓

เด็กชายสุวรรณภูมิ สุวรรณวิจิตร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงกันญาภัค ยาทิพย์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๕

เด็กชายธนัท เถือนเจริญ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๖

เด็กชายเดชาธร นิลสอน
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๗

เด็กชายธณัทพล วงษ์เซ็น
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๘

เด็กชายจิรเดช วาจาอ่อน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงโสรยา พงษ์สวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๐

เด็กชายระพีพัฒน์ เทียงธรรม

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงพลอยชมพู กำลังวุฒิ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๒

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

จำเนียรกาล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๓

เด็กชายพอเพียง อ่อนม่วง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงชนมน คำเรียงศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงอรนันท์ สุวรรณโณ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๖

เด็กหญิงสิทธินี ทาจำปา
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ ตังสุขสาร

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๘
เด็กชายปญญาธรรณ์ จันทวงค์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๕๙

เด็กชายธณัชพล ศรีษะคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๐

เด็กชายภัทรพล วงศ์มัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรายยงค์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วุฒิญาโณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๓

เด็กชายวรเชษฐ ดีมาก
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๔

เด็กชายเตชิต สุขแสน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงปณฑิตา เซียงว่อง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แจ่มใส
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๗

เด็กชายนิติวัฒน์ จ้อยร่อย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๘

เด็กชายขวัญเจือ อ่อนม่วง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงปรียาณัฐ นกแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๐

เด็กชายธนาธรณ์ ภู่ประเสริฐ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์โรจน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๒

เด็กหญิงเกศิณี สุภาสถาน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

โพธิใบ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๔

เด็กชายธีรเดช บุญชูเชิด
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงกัญญารักษ์ อุณหะนันทน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๖

เด็กชายพัชรพล ประยูรไทย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๗

เด็กชายนัฐพงษ์ ภารตรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๘

เด็กชายปาร์หารย์ สุขรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๗๙

เด็กชายปารเมศ รักการดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๐

เด็กชายศุภกร ศรีขันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๑

เด็กชายพีรพัฒน์
เตชะรัตนไพบูลย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๒

เด็กชายอิทธิมนต์ อารมณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงสิริกาญจน์ แสงไฟ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๔

นายยศพล ใจดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๕

เด็กหญิงวิมลรัตน์ แม้นน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันดาท้าย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๗

เด็กหญิงนิธิการ ธนากรไพศาล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๘

เด็กหญิงวรากร โลลุวัฒนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๘๙

เด็กหญิงอาทิตา จันทร์พิมพ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๐

เด็กชายธนกฤต สุวรรณคร
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงนำฝน แซ่โพ้ง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงภัคจิรา อ่อนทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ภู่ห้อย
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๔

เด็กชายชลธี สงวนพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ ฮวดชัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงรพีภัทร สุวรรณสิงห์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงธันยพร ตรีสารศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงรัตนา บุญทรง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๐๙๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ งามขำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๐

เด็กชายไกรวิชญ์ ทิมทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ นิยมไทย
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๒

นายเสฏวุฒิ สอนจิตร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๓

นายทินภัทร บำรงกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๔

นางสาววันเพ็ญ ทองพุธ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๕

นางสาวศุภนิดา สุดใจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๖

นางสาวสุธีธิดา รามเมือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๗

นางสาวอารีรัตน์ ข่านสูงเนิน
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๘

นายจีระวัฒน์ นิลพงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๐๙

เด็กชายคิมหันต์ แบนท้วม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๐

เด็กชายปยเรศ ดีเหลือ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๑

เด็กชายภูดิษ โกสิงห์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๒

เด็กชายวิทวัส คชรินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๓

เด็กชายพัชรดนัย นาน้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๔

เด็กหญิงชาลิดา
ประกอบกสิกรรม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๕

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ เมธีสิริศักดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๖

เด็กหญิงรัชพร ดอนขันไพร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงส่องศรี ไขสะอาด
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๘

เด็กชายยอดชาย สวนตะโก
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๑๙

เด็กชายพีระพงษ์ กสิวัฒน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงมินตรา แววศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๑

เด็กหญิงสุพัตรา ธัญญผล
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๒

เด็กชายพัชร พันธุมิตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๓

เด็กชายพงศภัค อริยสัจจเวคิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๔

เด็กชายธานี สิงห์งาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงสุทธิดา สระบัว
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๖

เด็กชายยศธร นำจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๗

เด็กหญิงรัสรินทร์ เมธีสิริศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๘

เด็กชายพีระชัย เบ็ญพาด
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๒๙

เด็กชายธนัท โพธิสุวรรณ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๐

เด็กชายนวพล เจริญผล
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

สีใส
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๒

เด็กชายสรวิชญ์ เดชวิทย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงชนิกา สดครัง

่

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๔

เด็กหญิงบุณสิตา เพ็ชรวัตร
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๕

เด็กชายจิณณวัตร ใบบัว
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๖

นางสาวอาทิตยา ครองระวะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๗

นางสาวนริศรา ชิงแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๘

นางสาวฐิตินันท์ บุตดาเลิศ
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๓๙

เด็กชายศุภกร มณีศรี
๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงนันทิชา พ่วงจีน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ประดับแก้ว
๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สว่างพงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงอัจฉราวดี ทรัพย์ประเสริฐ
๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงปยดา กองสมบัติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๕

นางสาวทิพวรรณ สวยกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๖

นางสาวกาญจนา ชูก้าน
๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๗

นายธนวัตร ขจรกิตติกาญจน์
๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๘

นายโยธิน รอดภัย ๗/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๔๙

นางสาวอารียา จันทร์แก้ว
๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนเทศ
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงจันทกานต์ หอมเย็น
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์นาค
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงอรณี วงษ์เอก
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แซ่ปง
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๕

นางสาวจิรพรรณ ยิมศรีแพร

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๖

นางสาวปลืมหทัย

้

ใจซือสัตย์

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๗

นางสาวนัฐพร ยีรงค์

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงจันทิมา อินนิก
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๕๙

เด็กชายณัฐพล บ่อทรัพย์
๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๐

เด็กชายอนุพงษ์ สุวรรณภาพ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๑

เด็กชายสิงหา วิไลพัฒน์ ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๒

เด็กชายปนศิลป ราชโยธา ๗/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จินดาอินทร์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ เหลืองทอง ๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงวรวรรณ กระแจะจันทร์
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงมารตี น้อยมหาพรม
๑๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ จินะธนานันต์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๘

เด็กชายพลกฤต สืบหยิว
๑๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๖๙

เด็กชายทรงสมุทร แซ่เจียว
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๐

เด็กชายสิงหราช ครองระวะ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๑

เด็กชายอภิรักษ์ อุดยา
๑๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สมัยนิยม
๒๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๓

เด็กชายสรวิชญ์ มาเอียม

่

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๔

เด็กชายอนิรุทธิ

์

ไม่มีนามสกุล
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๕

เด็กชายวุฒิชัย โทนประยูร ๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๖

เด็กชายนที ดวงจิตต์
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๗

เด็กชายธนพงษ์ รืนนุสาน

่

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๘

เด็กชายธนชญ คิวเจริญพร

้

๑๖/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงลวิตรา ขัตติยะวงศ์
๑๘/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา ชูธัญญะ
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงธัญญธร หาญละคร
๒๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงปยพัชร ขันทองหล่อ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงสุภัสสรา ขาวสำลี
๑๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงริสา แซวใจดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงกมลพรรณ มหาสุข
๒๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๖

เด็กหญิงนัฐฐิณี บึงแก้ว
๓๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๗

เด็กหญิงชลิตา ดำเนินเกษม
๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทรงเขียวอำพร ๑/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงยวิษฐา รัตนวิลัย
๒๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงรมัญยา จันทร์ใจหาญ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๑

เด็กชายอรรถพร เชือแก้ว

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๒

เด็กชายปณิธาน สามเมฆ
๒๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๓

เด็กชายนราวิชญ์ บ่อเงิน
๑๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๔

เด็กชายพัทธนันท์ ศุภวินัย
๒๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๕

เด็กชายศิวกร ทรัพย์สมบัติ
๑๔/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๖

เด็กชายกนกพล ยางเดิม
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๗

เด็กชายกิตติพงศ์ แสงนวล
๓๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๘

เด็กชายยุทธศักดิ

์

สมศักดิ

์

๒๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงเมธาวี ธัชจิรฬส
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๐

เด็กหญิงจิราพัชร รุ่งคูหา
๒๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๑
เด็กหญิงรัฐติกาญจน์ พุ่มปรีชา

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงปยธิดา มรยาท
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงชนากานต์ พวงแก้ว ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงณัฐชา ประสิว
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงปาลิตา เรืองจันที

่

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงปกปอง เคนอินทร์
๑๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุภาพ
๒๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๘

เด็กชายภูริพัฒน์ พัฒนมาศ
๑๐/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๐๙

เด็กชายไกรวิชญ์ ทรัพย์ประเสริฐ ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒ / ๓๘๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๐

เด็กชายศิวกร แก้วประเสริฐ
๒๘/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๑

เด็กชายปณชัย จอกแก้ว
๑๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๒

เด็กชายฐิติพันธ์ นิยมพันธ์ ๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๓

เด็กชายอัครวิชญ์ วิชาชัย
๑๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๔

เด็กชายมนตรี จันทร์โชติ ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๕

เด็กหญิงนฤมล ยางสูง ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงกฤติมา ทองส่งธรรม
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงวรรณวิษา เกรียงไกร
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๘

เด็กหญิงทัดตะวัน เจริญรักษ์
๑๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงชนัญญา ศรีแจ่ม
๒๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงปณิชญา ทานจะโปะ
๒๒/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงอรัญญา มันคง

่

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงโสภิตา บุญไว
๑๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงเกศสุตา ศรีรังกูล ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงตวงหทัย มงคล
๒๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๕

เด็กหญิงศลิษา ผลจันทร์
๑๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงวิลาสินี หอมชืน

่

๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ อินทรกุล
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงกรกนก ศิวกรโกศล
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๒๙

เด็กชายวาทศิลป ภูมิอินทร์
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๐

เด็กชายชัยษา บ่อทอง
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๑

เด็กชายสธน ทีคำ
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๒

เด็กชายชัยชาญ คงใจ
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๓

เด็กชายภวคิน เพียรทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๔

เด็กชายตันติกร อินทรักษ์
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๕

เด็กชายอัตถพล ลิมสมบูรณ์

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๖

เด็กชายอฐินนท์ แซ่จันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๗

เด็กชายวชิระ นาคสุข
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๘

เด็กชายธนากร ลับแล
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๓๙

เด็กชายทรงเกียรติ สืบเนียม ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๐

เด็กชายภูวนัย สงวนศักดิ

์

๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๑

เด็กหญิงพัชราภา หนูขาว
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๒

เด็กหญิงสุทินันท์ พันนา
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๓

เด็กหญิงเพ็ญลักษณ์ กิจธนวิศิษฎ์
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงปทิตตา อิมลา

่

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงมนัสวี ศรวัลเพ็ง ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงสุพัตรา ทองผา
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงปุณยาพร ผิวสุข
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๘

เด็กชายคุรากร ประดับสุข
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๔๙

เด็กชายณัฐภูมิ นิลไสล
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๐

เด็กชายธนาคาร ทองเจริญ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๑

เด็กหญิงปนัสยา คล้ายชู ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงเบญจพร ภักดี
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๓

เด็กหญิงอนันตญา สุริโย ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงขวัญชนก ตันมันคง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๕

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ขวัญอ่อน ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงนิตา
พุทธรักษากาญจน์ ๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงวีรวรรณ เอกจีน
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๘

เด็กหญิงรุ่งกานต์ หนูขาว
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๕๙

เด็กชายนันทพงศ์ กิตติธงชัยกุล
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๐

เด็กชายจิรายุ ทองดอนน้อย
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๑

เด็กชายถิรพล แซมรัมย์ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๒

เด็กชายวีรภัทร สุดใจ
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๓

เด็กชายฉัตรธิราช เอกปชชา
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๔

เด็กชายภูตะวัน ขำประสาท
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๕

เด็กชายนวเรศ พวงแก้ว ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงภิญญดา ศรีโพธิช้าง

์

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดาวแสง
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงมณฑิตา สุดตา
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๖๙

เด็กหญิงศิโรรัตน์
สุขเจริญประเสริฐ

๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สายมี
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๑

เด็กหญิงพิชญา โพธิทองคำ

์

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๒

เด็กชายภาคภูมิ อินผิว
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๓

เด็กชายรชต ชมภูธวัช ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๔

เด็กชายกรกฎ ระเบียบ
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๕

เด็กชายวิษณุ เถือนศรี

่

๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๖

เด็กชายสรวิศ เขียวอิม

่

๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๗

เด็กชายยงกร เขียวสี
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงธนัชพร น้อยโนนทอง ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงปาจารี กันทา ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๐

เด็กหญิงวาสิฏฐี จึงประวัติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงชลนิชา ลาภดารา ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๒

เด็กหญิงสิริกร บุญพูล
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงเกวลี ปกนาง ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงมันทนา แสงสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๕

เด็กชายธิเบศ มาพุก ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แลเพ็ชร ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๗

เด็กชายสุวรรณภูมิ เภาด้วง
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๘

เด็กชายอติราช ศรวัลเพ็ง
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๘๙

เด็กชายพุฒินาท เอียมช้อย

่

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๐

เด็กชายกฤตภาส เนตรประถิศ
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๑

เด็กชายอิทธิพล ภุ่พวงจันทร์ ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๒

เด็กชายศุภฤกษ์ สระกรวด
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๓

เด็กชายธิติทัศน์ เปลียนพุ่ม

่

๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๔

เด็กหญิงอรปรีญา แดงหิรัญ
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ รุ่งคูหา ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงวิจิตรา วงศ์ใหญ่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สงฆ์เสียงสูง ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงพรรณวษา จินจารักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงนิธิมา ด้วงสุ่ม
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงวริษา เนียมใย
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๑

เด็กหญิงวีนัส ราตรี
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๒

เด็กชายจักรวาล เชือแก้ว

้

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๓

เด็กชายพงศ์ปณต ภาคภูมิ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๔

เด็กชายทินภัทร หนูขาว ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๕

เด็กชายศรัณย์ภัทร เกือกูล

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๖

เด็กชายปฐวีย์ มิชาพุทธกัลยา
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๗

เด็กชายปรียะพงษ์ สมากรณ์
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๘

เด็กหญิงณิชารีย์ บุตรน้อย
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๐๙
เด็กหญิงประกายมาศ

กลินโฉม

่

๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๐

เด็กหญิงสุธินี ช่อวิเชียร
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา คำหล้า
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงจินตนา แก่งหลวง ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๓

เด็กชายพลพล พลโท
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๔

เด็กชายธนนันท์ สมเทพ ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงวรัญญา ตันธนชัย
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ เปรมนิม

่

๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงวี ไม่มีนามสกุล
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๘

เด็กชายตันติกรณ์ ไชยธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๑๙

เด็กชายกณวรรธน์ ศรีพูลพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๐

เด็กชายกฤติเดช คัยนันทน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๑

เด็กชายกสิเดช หอชะเอม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๒

เด็กชายกาญจน์ณัท เกษสง่า
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๓

เด็กชายขุนพลเทพ นิลขาว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๔

เด็กชายจัตติเทพ ชาติพหล
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๕

เด็กชายชนัญชัย ชำพาลี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๖

เด็กชายชัยสิทธิ

์

แก้วลอย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๗

เด็กชายชาคริต มีสุวรรณศิริ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๘

เด็กชายชินดนัย โภคา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๒๙

เด็กชายณภัทร พระแท่น
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๐

เด็กชายณภัทร แพทย์วงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เขาถำทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๒

เด็กชายณัฐกฤต ไพศาลวัชรโกศล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๓

เด็กชายณัฐพล เฟองฟุง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๔

เด็กชายณัฐภัทร เลิศศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๕

เด็กชายทัตพล เชาว์ฉลาด
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๖

เด็กชายธงชัย ทับทิมศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๗

เด็กชายธนกฤต พวงแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๘

เด็กชายธนชิต ทวีบูรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๓๙

เด็กชายธนธร สินชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๐

เด็กชายธนพงษ์ มันคง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๑

เด็กชายธนภัทร เรือนนุช
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๒

เด็กชายธนาคาร
กาญจนจินดาภรณ์ ๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๓

เด็กชายธนานนท์ แสนสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๔

เด็กชายธีรทัศน์ มันคง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๕

เด็กชายนัฐเศรษฐ์ แปนทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๖

เด็กชายปรเมศวร์ วอนเพียร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๗

เด็กชายพชรพล อ้นสำราญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๘

เด็กชายพีรพล
เพียรพัฒนไพบูลย์ ๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๔๙

เด็กชายพีรภัทร คำหอม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เลาหะราวี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๑

เด็กชายภูเบศ กลีบทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๒

เด็กชายศิรวัชร์ สำอางค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๓

เด็กชายศิริพงษ์ คีรีวรรณ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๔

เด็กชายศิวกร ปนหยา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๕

เด็กชายสรยุทธ ยูงศิริกาญจน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๖

เด็กชายสรศักดิ

์

แก้วรืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๗

เด็กชายสิงหา ฝอยทับทิม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๘

เด็กชายสุทธวิชญ์ แก้วเมืองฝาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๕๙

เด็กชายอภิรักต์ สาระ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๐

เด็กชายอัคคเดช กู้อัจฉริยกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๑

เด็กชายอัศนัย วอนเพียร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๒

เด็กชายเจตนะ เหลืองสอาด
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๓

เด็กชายเถลิงศักดิ

์

สุดประเสริฐ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๔

เด็กชายเอกลักษณ์ แช่มช้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๕

เด็กชายกรวิชญ์ บำปญญา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๖

เด็กชายกฤตภาส สาดคล้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๗

เด็กชายกฤษกร นาคเจือทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๘

เด็กชายจตุพล นิลอาชา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๖๙

เด็กชายฉัตรชัย วิชัยวงษ์วัฒน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๐

เด็กชายชญาสิทธิ

์

บุณยายน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๑

เด็กชายชยนนทน์ ขุนแสน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๒ เด็กชายเด็กชายณพวิทย์

ศรีผึง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๓

เด็กชายณภัทร สอนจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๔

เด็กชายณัฐชัย พึงคุ้ม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๕

เด็กชายถิรวัฒน์ วงเอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๖

เด็กชายธงไชย แก้วสอาด
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๗

เด็กชายธนวรรธ ศรีจันทรวิโรจน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๘

เด็กชายธนากร ด้วงปลี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๗๙

เด็กชายธรรมวัฒน์ วงศ์วีระชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๐

เด็กชายธีธัช ตันธนะชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๑

เด็กชายธีรสิทธิ

์

พงศ์กรกัมพล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๒

เด็กชายนรภัทร แตงโสภา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๓

เด็กชายนรวิชญ์ หลำสะอาด
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๔

เด็กชายนราวิชญ์ พงษ์ไพบูลย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๕

เด็กชายนวพัฒน์ คงมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๖

เด็กชายนินรินทร์ คอนหาญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๗

เด็กชายบูรพา พุ่มเจริญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๘

เด็กชายปวีณ์กร ขุนหมืน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๘๙

เด็กชายพุทธภูมิ พุ่มเทียน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๐

เด็กชายภัครพงษ์ สิริโภคานุกูล
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๑

เด็กชายภาณุพงศ์ จิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๒

เด็กชายวรรณชัย เชือทอง

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๓

เด็กชายวรากร คล้ายสินธุ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๔

เด็กชายวิชชากร ปญญาวัฒน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๕

เด็กชายวิทวัส วอนเพียร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๖

เด็กชายศศิพัฒน์ โกศลรัตนพร
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๗

เด็กชายศุภณัฐ แก้วไพบูลย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ตังสุขสันต์

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๒๙๙

เด็กชายอภินันท์ นุชนุ่ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๐

เด็กชายอมรรัตน์ จิตนิยม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๑

เด็กชายอรรคเดช จันทร์ฉาย
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๒

เด็กชายอัฐพงศ์ ภัทราพรพิสิฐ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๓

เด็กชายอันดามัน สินสถาพรพงศ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๔

เด็กชายไกรวิน แย้มเชือ

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ จูมณีย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๖

เด็กชายก้องภพ ถิรโรจน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๗

เด็กชายคณานนท์ แก้วกลาง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๘

เด็กชายคมพิศิษฐ์ มีจันเพ็ชร

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๐๙

เด็กชายคุณาวุฒิ ดอกบัว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๐

เด็กชายจิรภัทร แจ่มศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๑

เด็กชายชนกานต์ นิลรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กชายชนัฐกร อริยะอมรเลิศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กชายชนาธิป ราชมนตรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กชายณภัทร รัตโนภาพ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กชายณัฐพงศ กูลประดิษฐ์ศิลป
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กชายทักษิณ ทองดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๗

เด็กชายทิวา ชืนแสง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๘

เด็กชายธนกร สนุกแสน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๑๙

เด็กชายธนกฤต สนุกแสน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๐

เด็กชายธนชัย มีสาวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๑

เด็กชายธนธร ทวีศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๒

เด็กชายธนินท์ ตังกอบลาภ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๓

เด็กชายธราดล ปุญประวัติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๔

เด็กชายธีรพัฒน์ ไคลมี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๕

เด็กชายนครินทร์ เหลืองงามขำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๖

เด็กชายนภสินธุ์ ยางสวย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๗

เด็กชายนันทกานต์ สุกกำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๘

เด็กชายนโรดม โคกแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๒๙

เด็กชายปฏิภาณ มนต์ครำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กชายปวริศ สระทองนวล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กชายปุญญาคาร์ พวงมาลัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ดวงจิตต์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กชายพลาธิป สอนศรง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กชายพิทักษ์ เจริญสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กชายพีรภัทร อุดมเจริญศิลป
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กชายภาคิน วัฒนะสิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กชายภูพิพัฒน์ เกิดขาว
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กชายภูศิริ เอกปชชา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กชายภูษณุ ผิวเกลียง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กชายวนันธร สืบกลัน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กชายวสุธา บุญคุ้ม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กชายติณณ์ ออมสิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๓

เด็กชายธนดล พงษ์สมบุรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กชายธนพัฒน์ สิงห์โตงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ แท่นวงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กชายธนวิชญ์ รำเทียนทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๗

เด็กชายพงศกร ตาละคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ ขำคม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๔๙

เด็กชายภูบดินทร์ กองศรีรักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กชายมนัสนันท์ สินธุวัฒน์วิบูล
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กชายระพีพัฒน์ กลินศรีสุข

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กชายวงศพัทธ์ แก้วรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จันทร์ฉาย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กชายสุรฉัตร ทองปุก
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กชายสุรธัช แจ่มจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ สุวรรณคต

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กชายชนม์ชนก เรือนแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๘

เด็กชายชัยภัทร ภารกุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กชายณชพล คล้ายขำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กชายณฐนนท์ งิวเซอร์

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กชายณรินทร ก๋งพิว

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กชายณัชพล สมสมัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กชายณัฐชัย เปยสนิท
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๔

เด็กชายตะวันฉาย เมฆจันทร์ฉาย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๕

เด็กชายทินภัทร อินทสุ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๖

เด็กชายธนกฤต สมรส
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๗

เด็กชายธรรมภณ พันโพธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๘

เด็กชายภัทรพงศ์ ปรีเปรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๖๙

เด็กชายภัทรพล แจ้งสว่าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๐

เด็กชายภัทรศักดิ

์

สุขอร่าม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ อามาตย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริสวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ เต็กจินดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๔

เด็กชายภูริพัฒน์ ลำเลิศ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๕

เด็กชายภูริภัทร จิตต์สูง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๖

เด็กชายวรศักดิ

์

เซียงหลิว

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๗

เด็กชายวัชระพงษ์ เรืองพยุงศักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กชายวิชญากร ทานกัณฑ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กชายวิศรุต ประยูรไทย
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กชายศิรวิทย์ สืบอินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กชายศิวกร ทองมอญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๒

เด็กชายศุภวิชญ์ คงเมือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กชายอลงกรณ์ สังข์พรมทัด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กชายกานต์ แช่มสุดชีพ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กชายกิตติคุณ ทับทิมใส
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ พิมพิลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กชายณพวัฒน์ ศรีผึง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กชายณรงค์เดช มงคล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กชายณัฏฐ์วัตร วงศ์พัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กชายณัฐกมล บทมูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กชายณัฐพงษ์ มีเกิด
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เสียงเสนาะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กชายดรุวัฒน์ ยิมละไม

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กชายตะวัน ลิมปกาญจนทวี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๕

เด็กชายธนปช กากะนิก
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กชายธนพล สุดท้วม
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กชายธนาธร โตผึง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กชายธนเดช บุญสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กชายธีรภัทร ฟาหวัน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๐

เด็กชายธีรภัทร หงษ์ทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กชายธีรวัฒน์ สำเนียงหวาน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๒

เด็กชายนนทชัย เรียบร้อย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กชายบัญชา วิเศษสิงห์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ กาญจนปนนา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กชายปพนเดช รัตนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กชายปณณธร รู้ทัน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กชายพสธร นุชโสภา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กชายพิชิต เสือน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กชายวัฒนชัย จอนบำรุง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กชายศิขริน เนตรสุวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๑

เด็กชายสดายุ คณา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๒

เด็กชายสุวิจักขณ์ ช้างงา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๓

นายเบิร์ด
ไม่ทราบนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีจำปา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๕

เด็กชายกฤษณะ คงด้วง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๖

เด็กชายกฤษณะ อยู่เอียม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๗

เด็กชายกฤษณัย ทรัพย์จตุพร
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๘

เด็กชายกีรติ พันธ์พาณิช
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๑๙

เด็กชายคณาธิป คชายุทธ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กชายธงธรรม พยัฆวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กชายธนาดุล เสือศิริ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๒

เด็กชายนันทวัน มาลัยอุทิศธรรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กชายบริพัตร รามจุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กชายบวรภัค รังรืน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กชายบูรพา ม่วงศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กชายพัทธพล แจ่มมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๗

เด็กชายรณชัย ภู่ห้อย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กชายศุภกร ภู่สุวรรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๒๙

เด็กชายสุริยะ ชีวังกูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๐

เด็กชายกรวิชญ์ พร้อมมูล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๑

เด็กชายจักรภัทร ปญญะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กชายจิรายุ ต่อทรัพย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๓

เด็กชายทศพร จิณแพทย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กชายธีรภัช สังข์ทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กชายธีรเทพ บุตรพิมพ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กชายนนทกร นาคทองอินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๗

เด็กชายนภาดล บัวหลวง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กชายนันท์นภัส เอียมเจริญ

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กชายพงศภัค ศรีลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กชายพิชญะ ยิมใหญ่หลวง

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ตังสุขสันต์

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กชายวรวิทย์ มณีวรรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กชายวัชรพล มาโนช
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กชายศุภกร เสือส่าน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กชายสกฤษฎิ

์

กกอู่
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กชายสัณฑวัช ศักดิชัยมีอุดม

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๗

เด็กชายสุริโย โชยาม่า
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กชายสุเมธ เขียวเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กชายอัฑฒ์ จันทร์เพ็ชร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กชายเตโชโดม นิลประดับ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กชายกฤษฎา จันต๊ะโมกขะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กชายกิตติภพ อินทรสูต

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กชายจักรภัทร แจ้งคลายคม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กชายจิรวัฒน์ จีนทะบุต
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กชายจิรวัฒน์ นาแซง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กชายชาญณรงค์ ด้วงพลับ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กชายธรรมธัช สอนจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กชายธราเทพ บัวซ้อน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กชายพิรพัฒน์ ศุภวรกุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ อินหนู
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กชายกันตธีร์ บิตุเรศ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กชายกิจธนะ บุญสนอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กชายกิตติภณ งามพิศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กชายคณิน เจียจำรูญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กชายจิรภัทร วิทยายนต์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กชายชุติเทพ ชำนาญกิจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กชายณัชพล เรืองจินดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กชายฌินดนัย สุขสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กชายปูรณ์ ฉายาวัฒน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กชายวัฒนะพงศ์ ทศรฐ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กชายวุฒิชัย โพระดก
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๒

เด็กชายสิงห์สรศักดิ

์

เสายืน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๓

เด็กชายอาณกร ยือเผ่าพันธ์

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กหญิงกฤษณมน เจริญผล
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงกัลยกร กาญจนภิญพงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงชญานิศ เจิมจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สุขกรม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงฐิติพร สินประสงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงณฐนนท์ ตังบุญเกษม

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงณัฐนิชา นิสสัยดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงณิชากร ทองรอด
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงตรีชฎา คามสายออ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงนภัสนันท์ หัดนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงรัตนากร พะณะงาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงนวพร เล้าศิลปไพศาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงนันธวดี ไวที
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๗

เด็กหญิงพริมา ศรีอุดมเดชสกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงพุทธิชา มฤคลักษณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๘๙

เด็กหญิงภัททิยา บ่อทรัพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ กลีบเมฆ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กหญิงภัทรมน ขุนเทียงธรรม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงศิรประภา ภู่สุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๓

เด็กหญิงสิณิฌา วิเศษสิงห์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๔

เด็กหญิงสิริกร รอดด้วง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๕

เด็กหญิงอชิรญา กุลภัทรนันท์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๖

เด็กหญิงอติกานต์ ยะนิล
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๗

เด็กหญิงอารยา เข็มแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๘

เด็กหญิงเมธาวี คำภิมาบุตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๔๙๙

เด็กหญิงแพรวา ว่องประเสริฐ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๐

เด็กชายกฤตบุญ สมมุติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๑

เด็กชายกฤษฎา รวบรวม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ สุคันธนาถ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๓

เด็กชายจิรภัทร สุโอฬาร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๔

เด็กชายฐานิต สบายยิง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีเมฆ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๖

เด็กชายธนกร ไคลมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๗

เด็กชายธนัญชัย ปรกแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๘

เด็กชายภวิศกฤษฏิ

์

สิบแอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๐๙

เด็กชายภัทรพงษ์ วงษ์ศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๐

เด็กชายภานุพงศ์ คงควร
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๑

เด็กชายวุฒธิพงษ์ ทองพรม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๒

เด็กชายศุภกร ดอกบัว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๓

เด็กชายอชิระ ประทีป
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เซียงจง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๕

เด็กชายเอกกิตติณัฐ ทิพย์ประไพ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เอกบุตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๗

เด็กหญิงกุลยา เลือนแปน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๘

เด็กหญิงคุณัญญา กาทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๑๙

เด็กหญิงชนกนันท์ พูลเกษม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงชนิกานต์ เลียงผา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา นาควรรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สุขสมพงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงทัศน์วรรณ กาญจนกิจวิศาล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๔

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงธีราพร นำนาผล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงพัชชา กรุยเปรียง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๗

เด็กหญิงพัทรนันท์ บรรทัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๘

เด็กหญิงมนัญชา ยุ่นเพ็ญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงมนัญญา สุรวงศ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๐

เด็กหญิงศิรินภา อินอวน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๑

เด็กหญิงสุณัฐชา ล้ออิสระตระกูล
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงสุทธนุช สังข์มา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๓

เด็กหญิงสุวพัชร สระศรีสม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงสุวภัทร ผิวเกลียง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงอิงครัตน์ เลิศอัครศรีกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงเปรมศร เปรมวัฒนทรัพย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๗

เด็กชายกษมา วรรณะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๘

เด็กชายกิตติ รัสเอียม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๓๙

เด็กชายชนวีร์ ลมพัด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๐

เด็กชายญาณวัฒน์ ไวลิขิต
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๑

เด็กชายณัฐฐิพัฒษ์ รักราษฎร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๒

เด็กชายธนาธิป ชินนาหอม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๓

เด็กชายธีรภัทร เงินประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๔

เด็กชายนราดล ประเสริฐลาภ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๕

เด็กชายพงศ์ระพี แร่กาสินธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๖

เด็กชายวชิรพล ธรรมาธิษฐาน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๗

เด็กชายวริศชานน
ปลาทิพย์ตานนท์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๘

เด็กชายอภิวัตร์ เนตรสว่าง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๔๙

เด็กชายอรรถพร ประมวญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๐

เด็กหญิงกนกลักษณ์ กสิไพศาล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองดีเลิศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๒

เด็กหญิงจิรัดชยา ก่านพรมมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงชญานุตม์ พึงไทย

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงชลลดา จันทร์แจ่ม
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงชัญญานุช เปล่งไปล่
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภูชัยสินธ์ุ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงฑิตยา ไทยอาภรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๘

เด็กหญิงณภัทร อุณหกานต์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สร้อยสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๐

เด็กชายณัฐวรา ศรีวงษ์ไชย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงณิชาภัทร นากทองแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๒

เด็กหญิงณิชาภา ภูวิชญะพล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๓

เด็กหญิงนัชฟา เพลินคู่ธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๔

เด็กชายนิตินุช ก้องประเสริฐ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงพรพรรณ พวงเพ็ชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๖

เด็กหญิงพีรนันท์ พรานเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๗

เด็กหญิงวริศรา มะนาวหวาน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงวิภวานี คุ้มเนตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เรืองสินทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๐

เด็กหญิงหทัยภัทร บุญชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงอัครยา โฆษิตสันติวงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงอาทิมา ยันต์มโนมัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงเนติมา จันบูรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๔

เด็กชายกวิน วุฒิวโรดม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๕

เด็กชายกิตติทัต จันทะพินิจ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๖

เด็กชายณัฎฐพล อังกูรเจริญพร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๗

เด็กชายตฤณ เปรืองปราช

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๘

เด็กชายทรรศนพล บุญยาลัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๗๙

เด็กชายธนกฤต ต่ายแพร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๐

เด็กชายธีรภัทร์ ก้อนน่วม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๑

เด็กชายปุณยธร เอือวรากุล

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๒

เด็กชายรชต รัตนกุสุมภ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๓

เด็กชายวรชิต ตาทิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงกรวรรณ กาญจนภิญพงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงกัตติกา เชาวรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงชิดชนก ศิลปวัฒนากิติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงณัฏฐ์กนก เสริมสิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๘

เด็กหญิงณัฐมนต์ ลีวัฒนา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๘๙

เด็กหญิงธรรพ์ณพร ธัญญการ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๐

เด็กชายปยธิดา สกุลณี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงพรภิมา ไชยะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๒

เด็กหญิงพาทินธิดา สนิทวงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๓

เด็กหญิงพิขขาภา กิตติธรรมโรจน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงรัชญา
กาญจนกังวาฬกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๕

เด็กหญิงวริศรา นิมิตรตระกูลชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๖

เด็กหญิงวัลปวีณ์ สิริภัสภรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๗

เด็กหญิงวิภาวดี ตังการุณจิต

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๘

เด็กหญิงวิมลสิริ ใจตรง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงวิสุทธินีย์ เรืองคงเดช
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ภัทรวิชญ์กุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงอลิศา รัตนกิตติกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๒

เด็กชายกานต์ มหาเสมาชัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๓

เด็กชายธงธน ถิรวัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๔

เด็กชายธรรมธัช เสงียมไพศาล

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๕

เด็กชายนนนท์ ศิลปาภิสันทน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๖

เด็กชายบุริศร์ หนูอินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๗

เด็กชายปานตะวัน พวงแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๘

เด็กชายปุณยวีร์ ตันติปธรรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๐๙

เด็กชายพรสวรรค์ จิตนิยม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๐

เด็กชายพสิษฐ์ ละอองแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๑

เด็กชายพิธิพัฒน์ รอดขำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๒

เด็กชายภูวเรศ นนทสุต
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๓

เด็กชายสิทธิธัช สระศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๔

เด็กชายอัครพงศ์ คำธารา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๕

เด็กชายเก้ากาญจน์ อารีย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๖

เด็กชายเนติภัทร อินทร์สา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๗

เด็กชายเอืออังกูร

้

เจนวิชชุ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๘

เด็กชายไรวินทร์ วิริยางกูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๑๙

เด็กหญิงกัลปจรีย์ พวงเนียม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงกุลภัตรา สุขแสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงณภาภัช ชัยวันดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๒

เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา บัวประเสริฐ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เอียมเจริญ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๔

เด็กหญิงธนัญญา โพธิศรี

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงธฤษวรรณ เวชวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงประภาภัทร สัตย์ซือ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงปริยากร ทิมฤกษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงพรสินี เชียงกา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๒๙

เด็กหญิงพิชา โรจน์บุญฤทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๐

เด็กหญิงภัชราภรณ์ วุฒิพงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงภิชาญาดา ชาญเลิศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๒

เด็กหญิงมัตติกาล์ งาหอม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงวิสสุตา ทวิชสังข์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงศิรัญญา ฉิมพวัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๕

เด็กหญิงศุภิสรา ทิพย์มณีสิงห์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงเข็มอัปสร แก้วอินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๗

เด็กชายณัฐนันท์ ประภากมล
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๘

เด็กชายณัฐเสฐ วิสิฐวราเสฐ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๓๙

เด็กชายธีรวัฒน์ โพธิศรี

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๐

เด็กชายธีระพัฒน์ ติณภูมิ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๑

เด็กชายปุณณ์ ภักดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๒

เด็กชายพิฆเณศ กาญจนพิลักษณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๓

เด็กชายภูมณภัฏฐ์ นริศวร์ภาคิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๔

เด็กชายศิวกร เกียรติศิริกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๕

เด็กชายเนติธรรม ชมมี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๖

เด็กชายไพศาล เสงียมไพศาล

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๗

เด็กหญิงกัญญภัสสร์ อ่อนสดทวีชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๘

เด็กหญิงกัลยกร อดทน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๔๙

เด็กหญิงฐิตาพร รุ่งเช้า
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๐

เด็กหญิงบุณยวีร์ สังข์ทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๑

เด็กหญิงปวรวรรณ ยอดดำเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๒

เด็กหญิงพัทธนันท์ พุฒเอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๓

เด็กหญิงพาศินี กอเจริญสมบูรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
อุดมสินประเสริฐ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๕

เด็กหญิงศรัณย์พร บ่อสิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงอัคริมา ฤทธิศิริ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๗

เด็กหญิงเกือกูล

้

เจริญลาภนพรัตน์ ๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๘

เด็กชายฐิตา ทิพยะวัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๕๙

เด็กชายปจจุบัน โรจน์ทนงชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๐

เด็กชายปยบุตร กลีบเมฆ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๑

เด็กชายพิชุตม์ กิจธรรมกูลนิจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๒

เด็กชายภูมิเดช เพชรชมภู
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๓

เด็กชายภูเบศวร์ ชูเชิดรัตนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๔

เด็กชายวิรุฬห์ เห็นประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๕

เด็กหญิงจิราวรรณ เพิมพูนเจริญยศ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๖

เด็กหญิงชนัญธิดา ล่องนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๗

เด็กหญิงญาดา ทิพย์กองลาศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงณรรฐวรรณ สุขีวัฒน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงธนพร
ล้อประกานต์สิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงบุญญาณี สึชิยา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๑

เด็กหญิงบุณฑรีย์ อุฬารปราโมทย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๒

เด็กหญิงพัชรา ชำนาญปา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงภิญญาพัชร์ บุญพรม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงองอินทร์ เหมือนหงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ ครุฑเหิร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงเอมนรินทร์ จินดาโชติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงโยษิตา รานตาลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๗๙

เด็กหญิงฐิตารีย์ วิไลวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๐

เด็กชายนัธทวัฒน์ แซ่ภู่
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๑

เด็กชายวรรณะ ทองสี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๒

เด็กชายสยามรัฐ ชัยชะนะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๓

เด็กชายฉัตรมงคล นาคน้อย
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๔

เด็กชายภูเดช -
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๕

เด็กชายสุทธิพจน์ สระคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๖

เด็กหญิงธนวรรณ คุ้มทองดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๗

เด็กชายจุลดิษฐ์ โลโต
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ กระต่ายทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๘๙

เด็กชายธิติสรณ์ เครือพันธุ์ศักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงขวัญชนก จิตติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๑

เด็กหญิงชลธิชา เซียงเจ็น
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๒

เด็กหญิงณัฐวดี ธรรมรจน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ชิวบุตร

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๔
เด็กหญิงเบญจกาญจน์

บุญประกอบกิจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๕

เด็กหญิงประภาพร นิมเนตร

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๖

เด็กหญิงปริณดา ผิวสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๗

เด็กหญิงพรนัชชา นาเครือ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๘

เด็กหญิงพิมพ์พิศา น้อยนิด
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงรติมา พลีเพือชาติ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๐

เด็กหญิงลาวัณย์ เกศูนย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๑

เด็กหญิงวรรณวิษา ศรีสวย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๒

เด็กหญิงวราพร ลิวเวหา

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๓

เด็กหญิงศตพร กิตติสรนันท์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๔

เด็กหญิงสร้อยวลัย สินสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงสุจิวรรณ กลินสุคนธ์

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๖

เด็กหญิงสุภัทรา ช้อยสามนาค
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๗

เด็กหญิงสุรัสวดี นงนุช
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงเสาวณย์ ทรัพย์มัค
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงอริญชยา ศิริรักวงษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๐

เด็กชายเจษฎา สดใส
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๑

เด็กชายภูวเนตร ก้านนาค
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๒

เด็กชายโภคิน แจมจำรัส
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๓

เด็กชายศุภกิตต์ พันธุกุล
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๔

เด็กหญิงจิรพรรณ ตะกรุษ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ทองหล่อ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงชญาณ์นินท์ ทองหล่อ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงชนัญชิดา เพชรตรง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงชมพุนุช สินโต
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงชลธิชา อ่อนละมูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงชลิตตา มุลการ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงธันวรัชต์ ดาปาน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงธิติมา วิจักขณ์กาญจน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงปวีณา เบ็ญพาด
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงเปรมมิกา พรหมชนะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๕

เด็กหญิงภัคจิรา แก้วกาหลง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงวริศรา แปนปาน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงศิรประภา สุวรรณเกิด
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงศิริกาญจน์ เกศราช
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๒๙

เด็กหญิงศิริลักคณา เรืองจินดา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๐

เด็กหญิงสรพัศ สายสล้าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงสิรภัทร บุญธนสิริ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๒

เด็กหญิงสิราวรรณ อรอนันต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๓

เด็กหญิงสุขกมล กล้าหาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเศษสิงห์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฤทธิเสมอ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๖

เด็กหญิงฉัตรชนก จันทร์แดง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๗

เด็กหญิงชัญญา เทียงธรรม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๘

เด็กหญิงณภาภัช ถินวงษ์แย

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงณัฐกมล เพิมนาม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงทาริกา ชุบคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงธีร์สุดา สืบด้วง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงนริศรา คล้ายสุบรรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงนริสา ละมูลมอญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงปริศนา แซ่เอียว

๊

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๕
เด็กหญิงพชรกาญจน์ ภาคภูมิ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงพัฒน์นรี นาคน้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงเพชรลดา มณีเพ็ชร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๘

เด็กหญิงฟาติมา พุฒิเอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงวรินทร บุตรโท
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงศิรภัสสร โพธิแก้ว

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงสุพัตรา ขันทองดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๒

เด็กหญิงสุภัสสรา เชือหงษ์แก้ว

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงใหม่ -
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๔

เด็กหญิงอลิสา เบ็ญจนาค
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงอิสราภิณัฐ สงวนทรัพย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๖

เด็กชายดนุรุจ เมธสมบูรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๗

เด็กชายทินกฤต โพธิทอง

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๘

เด็กชายธนากร ใจเฉือย

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๕๙

เด็กชายพงศกร ยอดยิง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๐

เด็กชายพัชรพงษ์ คุ้มถนอม
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๑

เด็กชายพัสกร ดาบแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ สาระศาสิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีสะอาด
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๔

เด็กหญิงณัฐญาดา พัฒนมาศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๕

เด็กหญิงนนทิชา บ่อทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ พรหมชนะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๗

เด็กหญิงปรียมน อุ่นจิตสกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๘

เด็กหญิงปญญพัฒน์ บูชา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงพริริสา รุ้งเรือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๐

เด็กหญิงพัชรพร ภู่อิสสรีย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ บริรักษ์ปฐมวี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๒

เด็กหญิงพิชชากร อุดมอุกฤษฎ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๓

เด็กหญิงภัททิยา ปานพรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บู่ศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงลดาวัลย์ ผ่องแสงสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๖

เด็กหญิงลภัสรินทร์ เจริญสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๗

เด็กหญิงศุภลักษณ์ คุณพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๘

เด็กหญิงสายสุดา หงษ์ปทมา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงสุพิชชา เทศทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงอภิญญา ธานี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงอมรกานต์ จงจอหอ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๒

เด็กชายชลทิศ สมคิด
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๓

เด็กชายธนพงษ์ จารุพงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๔

เด็กชายธีรโชติ จบศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๕

เด็กชายธีรภัทร อินทรโสภา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๖

เด็กชายวิทวัส ปุยเงิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๗

เด็กชายวิษณุ ทิพยศร
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๘

เด็กชายศุภโชค อินทรโสภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๘๙

เด็กชายสิทธินนท์ ดาราหงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๐

เด็กชายสุวัฒฑณะ ตันติสุขารมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๑

เด็กหญิงกิรติภา เปรมรักตน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๒

เด็กหญิงชนิสสรา คงดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา นำใจดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๔

เด็กหญิงดวงกมล ปุริสพันธุ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ บาลเพชร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงธันย์ชนก กลันบุศย์

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงผาณิตา ปลีบุตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๘

เด็กหญิงพรชิตา แซ่เล้า
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๗๙๙

เด็กหญิงแพรไลลา ถำทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงภูษณิศา พรานเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงวรารัตน์ ญาณปญญา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เชิงสาโร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๓

เด็กหญิงโศภชา พุ่มใบศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๔

เด็กชายชวัลวิทย์ ทับทิมหอม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๕

เด็กชายธนวิชญ์ สืบบุก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๖

เด็กชายพิทัด เนตรสว่าง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๗

เด็กหญิงนวรัตน์ ลายเสมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๘

เด็กหญิงนัทธมน พูดขุนทด
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๐๙

เด็กหญิงบุญฐิสา มูณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๐

เด็กหญิงปยนันท์ จันทฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๑

เด็กหญิงพรทิพา ศศิรัตนวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๒

เด็กหญิงศิลิษา ทับทิมหอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงหวานใจ เดชามรกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๔

เด็กหญิงอรณิชา มหาขันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๕

เด็กชายเขมรัฐ แดงกูล
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๖

เด็กชายชนธัญ ชีพสาทิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๗

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทราศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๘

เด็กชายณพัฒน์ สุขสม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๑๙

เด็กชายณรรถพล กาญจนกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๐

เด็กชายณฐกร พึงโพธิทอง

่ ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๑

เด็กชายพันธมิตร ยิมแย้ม

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๒

เด็กชายมฤทธิ

์

สิทธิวะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ยงยุทธ์กุลสิริ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงสหราช พีรพรรณพงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๕

เด็กชายสิรวิชญ์ ตรงประสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๖

เด็กหญิงกีรนันท์ เล่นวารี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๗

เด็กหญิงกุลธิดา จันมันคง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๘

เด็กหญิงชวิศา ชัยชนะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงณชญาดา กาลสุวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงณิชาภัทร ประวัง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๑

เด็กหญิงธนกมล ดวงเจริญยิง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงนัฐกานต์ บึงแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงปาลิตา เรือนพระจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงปยธิดา ช่วยดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทนเถือน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๖

เด็กหญิงพิมพา สาลี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๗

เด็กหญิงพิมมาดา วังปา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงวรรณกานต์ อารีย์กิจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๓๙

เด็กหญิงวัศยา วรินทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๐

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ทวีสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๑

เด็กหญิงศิรินภา ลบแย้ม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงศุภิสรา เพียรประสบสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๓

เด็กหญิงสุภา ข้อออ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๔

เด็กหญิงอิสริยา สุกใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๕

เด็กชายเจตริน ใจเอือย

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๖

เด็กชายชณโชติ สมน้อย
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๗

เด็กชายฐนกร เซียงว่อง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๘

เด็กชายฐิติกร กัณฑเกตุ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๔๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ ปาทา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงเกศรินทร์ เจริญมโนพุทธิ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๑
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ปลืมโต๊ะสะอาด

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงชวิศา สุรสิทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๓

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ ว่องประเสริฐ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๔

เด็กหญิงสุภัสสรา เชียวชาญ

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๕

เด็กชายพีรวัส ธีระชาติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๖

เด็กหญิงชัญญพัชร์ ทองสุพิมพ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๗

เด็กชายธนากร มากมี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๘

เด็กชายเนศวร ประภากาศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๕๙

เด็กชายศุภสิริ ดาบแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๐

เด็กหญิงณัชชา โพธิทอง

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๑

เด็กหญิงนิลณี อย่างใจนึก
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงฟาภควดี โพธิยานนท์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๓

เด็กหญิงอัญญาณี จันทร์เรือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ หนุนภักดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๕
เด็กหญิงปวีณาพรรณ

เฑียรฆโรจน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงศศิวิมล บรรพิบูลย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๗

เด็กหญิงสรนันท์ บุญระดม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๘

เด็กหญิงสุธินันท์ พิทยกิจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงฐิติภรณ์ พรนิธิสกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๐

เด็กหญิงทอฝน บุตรดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ทองนุ่ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๒

เด็กหญิงเจนจิรา ปนแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๓

เด็กชายบารมี วังภูผา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๔

เด็กชายกันณพงษ์ สังประเสริฐ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๕

เด็กชายทัศไนย ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงทานตะวัน วงศาโรจน์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงชาณิกา อยู่เย็น
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงสุภาวรรณ สีใส
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๗๙

เด็กหญิงสุภาพร ภูมิรัตน์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๐

เด็กหญิงอลิตา เข็มทอง
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๑

เด็กหญิงนลินี ยัญรัตน์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงกุลยา ประทุมนันท์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๓

เด็กชายธีรภัทร พลายเพ็ชร
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงจินจุฑา *
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ขวัญชัยชืนการดี

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๖

นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ พัณธุขุนไม้งาม
๓๐/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๗

นางกัญธิยารัตน์ รอดแสวง

๒๕/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๘

นายกำพล พันธ์ชนะ
๑๑/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๘๙

นางสาวจิตรา กลินสุคนธ์

่

๒๙/๗/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๐

นางสาวจิตราภรณ์ ขุนทอง
๒๐/๗/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๑

นางจิตราภา พรหมโชติชัย
๒๒/๓/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๒

นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิรี

์

๑๙/๑/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๓ นางฉัตรพงษ์พรรณทิพย์วดี

ธาราทิพย์พิทักษ์ ๑๑/๑/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๔

นางดวงพร อิมอ้วน

่

๑๓/๑/๒๔๙๔
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๕

นางตวงเพ็ชร เดชไตรทิพย์
๑๖/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๖

นายธนรัตน์ ตุลาผล
๑๓/๖/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๗

นางสาวนุภาวี รวยดี
๒๙/๔/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๘

นายประสิทธิ

์

เข็มภูเขียว
๑๓/๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๘๙๙

นางสาวพัชรินทร์ หาญวงษ์บูรณา

๑๙/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๐

นางยุพิน คล้ายจำแลง
๑๑/๓/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๑

นางสาวรักฐิชา ฉำผิว
๑๑/๔/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๒

นางฤทัยรัช พนเจริญสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๓

นางลินจง พันธ์ชนะ ๙/๕/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๔

นางวรางคณา สถิรวิวัฒน์กุล
๒๑/๖/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๕

นางสุภิญญา เข็มภูเขียว
๒๒/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๖

นางสาวสุมาลี ไชยมูล ๖/๕/๒๕๑๕ โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๗

นางสาวสุวรรณี รุ่งนภาเวทย์
๓๐/๔/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๘

นางสาวอรวรรณ สุวรรณสิงห์
๑/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๐๙

นางเกสร กำแหงจันทร์ ๙/๘/๒๔๙๙ โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๐

นายเดชพล เอกหรรษาศิลป
๒๖/๕/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๑

นางเสวย ภูมิสถาน ๒๐/๔/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๒
นางสาวแก้วประดิษฐ์ สินธวารยัน

๑๑/๑/๒๕๒๗
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๓

เด็กชายชัยภัทร ขุนประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๔

เด็กชายปญญา ตันเจริญ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลาภปญญา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองนุ่ม
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงเอมอร อินอวน
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงปุณยาพร เย็นกลม
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงภัทราพร จันทร์นาค
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงภาวินี สุปรีย์รัตนา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงศยามล ชำนาญกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงปาริชาติ คนหลัก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กชายกฤตเมธ ศริหกุล
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๔

เด็กชายชัยเชษฐ เหลืองประมวล
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กชายธนาคม วัฒถากุล
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กชายเพชรมงคล คุ้มภัย
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กชายสรศักดิ

์

สวัสดี
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงภัทรธิดา วัตถากุล
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงเรวดี วงษ์สุวรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงจันทิมา คุณตง
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงปยวรรณ หอมชืน

่

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงอัญญาณี สุนทรวิภาต
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงโศรยา สังข์ทอง
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๕

เด็กหญิงวรรณวิษา รวมยอด
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๖

เด็กชายเฉลิมพล *****
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กชายณัชพล ดำเกลียง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ทรัพย์ประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงรักษิณา คำกิจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กชายจอตูนาย -
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กชายกรกฎ สะเอ๊บ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงสุภัชชา หงษ์สาวดี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงนิตา ปลอดโปร่ง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กชายปฎิพัทธ์ เท่าเทียม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์หอม
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ นาคพวัน
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงกนกพร ยีรัญศิริ

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงปริณดา ไทรทอง
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๔๙

เด็กชายวิทวัส มณีวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงจิราวรรณ วัยยิงยุทธ

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงพัชนี ชนะพจน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๒

เด็กชายวายุภักดิ

์

สกุลเพ็ชร์
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๓

เด็กชายต้น ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงสุทธิดา พิศูจน์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงพิชชาพร พิสูจน์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงพิชชาภา พิสูจน์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงมินตรา เทียมเมฆา
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงนาราภัทร์ ดอกขจร
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๕๙

เด็กชายอิทธิพล เหมือนฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๐

เด็กชายชัยชนะ ม่วงแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๑

เด็กชายกิตติชัย พุทธผล
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กหญิงกมลชนก ศรีตระการ
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญทามี
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กหญิงน้องเล็ก ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงนวนันท์ กันภัย
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงนิชานัน แสนดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๗

เด็กชายสราวุฒิ ช้างเผือก
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๘

เด็กชายรัฐพล สารกูล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๖๙

เด็กชายชลิต เนียมทรัพย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงสุทธิภัทร ศิษคำเหมาะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงสุภัสสรา คำยัง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงภัทรวดี กรีหอม
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๓

เด็กชายอนุภัทร จ่าพานิช
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๔

เด็กชายกรกฤต เดือนฉาย
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๕

เด็กชายธนพล ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงสุนิสา อินทรประเสริฐ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงสุธามาศ สง่างาม
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงณัฐธิดา พิกุลแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงธิปนรา โกยทา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๐

เด็กชายกฤตภาส ทัพสุวรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๑

เด็กชายภูริชญา จันคำรี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๒

เด็กชายธนชัย -
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงผกาแก้ว เพ็งน้อม
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๔

เด็กชายภูษิต กิตติวิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๕

เด็กชายจตุรวิทย์ วงษ์เอียม

่

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๖

เด็กชายไมค์ -
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงภูวนิดา เกินชัย
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ตัง

้

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๘๙

เด็กชายธนาทิป ทองผาวิเชียร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๐

เด็กชายภัทรวิน เชียงกา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๑

เด็กชายชินภัทร ทองอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงนันท์ธิดา สุกทับ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงไผ่ -
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงเปรมมิกา รุ่งทิวา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๕

เด็กชายธนกร ทองผาวิเชียร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงปริญญาพร ประเสริฐพงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๗

เด็กหญิงนริชา สะเอ๊บ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๘

เด็กชายศักดิชาย

์

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๑๙๙๙

นายกีรติ หอมชืนใจ

่

๑๕/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๐

นางสาวฐิติรัชย์ บุญน้อม
๑๑/๐๙/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๑

นางมุกดา มงคล
๒๐/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๒

เด็กชายกิตติภูมิ สุขเสริม
๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๓

เด็กชายกิติวุธ ทองดี
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๔

เด็กชายจิรวัฒน์ เหมือนฤทธ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๕

เด็กชายนภัส คุ้มเสาร์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๖

เด็กชายปรเมศวร์ นิลอ่อน
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๗

เด็กชายอภิชาติ อิมวงศ์

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๘

เด็กหญิงกันตินันท์ หรีหร่อง
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๐๙

เด็กหญิงปาลิตา ชัยธรรม
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงศศินา ช่อมะลิ
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๑

เด็กหญิงสุภัสสร สุวรรณฉิม
๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงอุษามณี หมีแรต
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงสุวพิชชา นุรักษ์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๔

เด็กชายดนุโชค แม้นจิต

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงณัฎฐนันท์ ตรุสมูล
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๖

เด็กชายคณิต จำปขาว
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๗

เด็กชายพีรพงศ์ พันนาม
๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๘

เด็กชายยุทธศักดิ

์

เซียงฉิน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๑๙

เด็กชายศรราม -
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๐

เด็กชายอนุเทพ โพธิสิทธิ

์ ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงธนัชญา
เลาหกาญจนโรจน์ ๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๒

เด็กชายคุณานนต์ นกแสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๓

เด็กชายชัชวาล สุธีพงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๔

เด็กชายฐานันดร ปจฉาพร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๕

เด็กชายธนโชติ สอบสวน
๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๖

เด็กชายพีระพงษ์ แม้นจิต
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๗

เด็กชายสมศักดิ

์

สืบศักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๘

เด็กหญิงนัฐพร แก้วคง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงไอลวิล อุ่นแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๐

เด็กชายจิรพงษ์ เรืองไข
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไทรสังขกมล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๒

เด็กชายอุดม ไม่มีนามสกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๓

เด็กชายปรัญชัย อินเดช
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๔

เด็กชายพรอนันท์ จรัสทรัพย์สันติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๕

เด็กชายมัชชริค โมเม่น
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๖

เด็กชายสุภัควี เหลืองดอกไม้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๗

เด็กหญิงอิงอร รามพิชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๘

เด็กชายตะวัน ไกรวิจิตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๓๙

เด็กชายนนธกาน สมประสงค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๐

เด็กหญิงกนกนิภา หลักศิลา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๑

เด็กหญิงกิตติวรา ไกรวิจิตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๒

เด็กหญิงนงนภัส เกตุทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงแพรวา ศรีกระภา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๔

เด็กชายเสกฐากร แต่งผล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๕

เด็กหญิงดาว
ไม่ปรากฎนามสกุล ๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๖

เด็กหญิงรัตติกาล โพสี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๗

เด็กหญิงวาสนา ดอนชะเอม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๘

เด็กหญิงชุติกาญจ์ อรุณฉาย
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงณัฐชา จริงประโคน
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงณัฐณิชา กองกิลิตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงรุ่งรัตนา ปรางเปรมปรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๒

เด็กชายอรรถวัต ศรีกระภา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองพานิชย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงชลธิชา แสนโคต
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๕

เด็กหญิงปนัดดา เซียงฉี

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงเยาวภา ปานเปย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงวรัญญา เพ็ชรจำรัส

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๘

เด็กหญิงสโรชา กอฟก
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๕๙

เด็กชายธนากร มังกะโรทัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๐

เด็กชายนัทวุฒิ ขันทองดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๑

เด็กชายสุรฉัตร ปยทัตพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงธนารีย์ อุดม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๓

เด็กหญิงมยุรฉัตร กล้าหาญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๔

เด็กหญิงสิราวรรณ ทักธีรักษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๕

เด็กชายชูศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๖

เด็กชายณนศกร แย้มเกิด
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ท่าผา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๘

เด็กชายศุภกฤต เปรมบำรุง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงสุชาวดี หงษ์งาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๐

เด็กชายนราวัชญ์ แก้วแจ่ม
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๑

เด็กชายปกรณ์ สันทัดรัตนวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๒

เด็กชายอุเทน นุ่มวัฒนา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๓

เด็กชายเอกภพ ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๔

เด็กหญิงพนิดา พวงพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงสุทธินี สังข์ศรีอินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๖

เด็กชายวิรัตน์ แตงไทย
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๗

นางสาวบุษกร ใบรัก
๒๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๘

เด็กหญิงพรทิพา
ไม่ปรากฎนามสกุล ๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๗๙

นายซอ ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๐

เด็กชายพิษณุพงษ์ กมลช่วง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๑

เด็กชายวงศกร ไทยบุตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๒

เด็กชายชัยกิจ ทองจุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๓

นายตาเรียง ไม่ปรากฎ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๔

เด็กชายเมน
ไม่ปรากฎนามสกุล ๐๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๕

เด็กชายวีรชิต อรชอน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๖

เด็กชายศุภกฤต คงขำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๗

เด็กชายอาทิตย์ ปโย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงกุลธิดา ภูจอมจิตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๘๙

เด็กชายเนติธร -
๑๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๐ / ๓๘๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๐

นายธนวัฒน์ คุ้มมณี
๒๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๑

นางสาวสุดา จันทะบัตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๒

นายวันชัย ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ ลม้ายพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๔

นางสาวลัลนา คงขำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๕

นางสาวสุรัมภา โนมูล
๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๖

นางสาวปฏิมากรณ์ ไชยสิงห์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงลดาวัลย์ แซ่เตียว
๒๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๘

นางสาวศิริลักษณ์ โหมดแจ่ม
๓๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๐๙๙

นางสาวกาญจนาพร ใบแสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๐
นางสาวกรินทร์มนต์ ศรีเมือง

๑๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๑

นางสาวจรรยพร แสงแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๒

นางสาวสุดารัตน์ ศิริวัฒน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงวรินญา ไพรเถือน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๔

นายศรุติ อำหลิม
๒๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๕

นายยุทธนา เกียรติพัทธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๖

นางสาวมะลิ ไม่ปรากฎ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๗

นางสาวศิริเพ็ญ ยางสูง
๑๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๘

นายกิตติภูมิ เยรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๐๙

นายพีรพล แก่นใจ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๑

นางสาววรนารี สมตัว
๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๒

นายภานุวัฒน์ แสนทวีสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๓

นายรชตะ ปญญาธิคุณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๔

นายพรรณพงศ์ ราศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๕

นางสาวธิดา ไข่หวาน
๐๕/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๖

นายกุลเสฏฐ์ อุ่นทรพันธุ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๗

นายเล็ก ตาหวาน
๒๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๘

นางสาวลลิตา ศิริพฤกษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๑๙

นางสาวเบญจมาศ นินทะระ
๒๗/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๐

นายณัฐพงศ์ บุษปวนิช
๐๒/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๑

นางสาวพัชรวี ดีเกษม
๑๔/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๒

แม่ชีกนกวรรณ ปรีดิเปรม

์

๑๕/๑๑/๒๕๑๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงพีรดา วัชนินทร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงกัณฐิกา ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๕

เด็กชายเธียรชัย ครุธเครือ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๖

เด็กชายอนวัช บุญทัง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงทิฆัมพร อู่ตะเภา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญธรรม
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงรดา ไพรวัลย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๐

นายตะวัน กล้าหาญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงสุชาดา พรมตา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงธนัญชนก วงศ์ยะรา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์ เกษวงศ์รอต
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๕

เด็กชายณรงค์ เพียกกอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๖

เด็กชายพชร ผลอุดม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงไพลิน ยอดแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงธมลวรรณ แก้วมี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงภัทราวดี เจริญยศ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงไข่ไข่
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๑

เด็กชายวิมอญ
ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๒

เด็กหญิงพนิดา เปรุนาวิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๓

เด็กชายบอย
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงไอริน
ไม่ปรากฏนามสกุล ๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๕

นางสาวพลอย
ไม่ปรากฏนามสกุล ๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๖

นายธง
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงภิญญดา
ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๘

เด็กชายชัยวัฒน์ เสือส่าน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๔๙

เด็กชายสาธิต ใจบุญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๐

เด็กชายวีรภัทร ดอกสน
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ไทรสังขทัศไนย
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงนารี ยังสบาย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ บุตดาเลิศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๔

นางสาวแหม่ม
ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงธิดาวรรณ บริสุทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงกชวรรณ
ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๗

เด็กชายธงชัย
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๘

เด็กชายบอล
ไม่ปรากฏนามสกุล ๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๕๙

นางสาวเอิร์น
ไม่ปรากฏนามสกุล ๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๐

เด็กชายชัย -
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๑

เด็กชายธนากร ม้าวงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๒

เด็กชายธนากร เกษรบัวขาว
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ ช้างงาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๔

เด็กชายอานนท์ เขียวบ้านยาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๕

เด็กชายอ๋อง -
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงกาญจนา ราชวัตร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงคนึงนิจ พงษ์นาค
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงจิราภา พระจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงนณิชา ละมูลมอญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงปทมา อินทร์สงเคราะห์
๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๑

เด็กหญิงพกาวรรณ ยมนา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงพิชาทร
ญาติสกุลกาญจน์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงมุก -

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงสิรภัทร ชัยเจริญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๕

เด็กหญิงสุประวีณ์ ประยูรไทย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๖

เด็กชายอนุชิต ขำอาจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงแก้วขวัญ นามประภา
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงธมลวรรณ เทศนา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๗๙

เด็กชายกฤตนัน -
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๐

เด็กชายกฤตติกา -
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๑

เด็กชายณัฐพล เจริญสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงปาลิตา แซ่จู
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๓

เด็กหญิงยุพากร บุญศิริ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงอุมากร หมืนอาจยิม

่ ้

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๕

เด็กชายวรรษชน แตงนีง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๖

เด็กชายนพนนท์ ช้างงา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๗

เด็กชายสมบัติ โสมาเกตุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๘

เด็กชายนิวัต คงช่วยชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๘๙

เด็กชายหิรัญ เพิมบุญมา

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงอรพิน วงษ์ไชยา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงฝน -
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญญาเกิด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๓

เด็กชายชินวัฒน์ แตงนึง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๔

เด็กชายเงิน -
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๕

เด็กชายณรงค์ สุขกรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๖

เด็กชายปวิช -
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๗

เด็กหญิงวาริน -
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๘

นายวี -
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๑๙๙

เด็กหญิงนันทิตา เทพรัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๐

เด็กหญิงยายี -
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงสาทิกา กล้าทะเล
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๒

เด็กชายหม่ออุ๊
ไม่ทราบนามสกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๓

เด็กหญิงพิรดา มะโนทน
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๔

เด็กชายสิทธิพล โหรา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงพัชราภา สายทอง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงสิริวิมล เชียวกาว
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๗

เด็กหญิงอฑิมา หงษ์ยนต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๘

เด็กชายอภิรักษ์ เวียงนาค
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๐๙

เด็กหญิงธมลวรรณ กลักเพชร
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๐

เด็กชายภูริณัฐ ชมสกุณี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงวนิดา แซ่แต้
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงนัทธมน รูปสังข์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงกุลภัสสร์ ตะโกพร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงพิชชาภา ทัศน์อินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงวราพร กองวิธี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๖

เด็กชายศุภกฤต หมีแรต
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงจิราพัชร ชงแดง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงบุญสิตา คชสาร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๑๙

เด็กชายศุภโชค ธรรมจง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๐

เด็กชายอุดมกรณ์ คงประชา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๑

เด็กชายกวีกรณ์ กองสุวรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงธิติรัตน์ เฮ้าประมงค์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงอนันตญา อินทะชุบ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงวีรวรรณ ครุฑใจกล้า
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงปาณิสรา งอนรถ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๖

เด็กชายภัทรพล รู้ทัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๗

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

พุกประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีเรือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ ศรีเหรา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หนูทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงสุชาวดี ฟกเขียว
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๒

เด็กชายนครินทร์ ศรศิลป
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๓

เด็กชายมงคล วัดเมือง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๔

เด็กชายคภัศดี ยศตระกูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๕

เด็กชายนรุตม์ชัย แก่นจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๖

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ภักดีวรานนท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๗

เด็กชายสิริภูมิ เดชเจริญพร
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๘

เด็กหญิงแพรวา คงไวย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๓๙

เด็กชายภูเบศร์ สิงห์คีพงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๐

เด็กชายกฤษณะ จิตรอารี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๑

เด็กหญิงภควดี ศรีเจริญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๒

เด็กชายจักรี พุ่มเกตุแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงหัชชพร เอียมทอง

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๔

เด็กชายอนุชิต น้อยพันธุ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ภู่ระหงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงปนัดดา วิเศษสิงห์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๗

เด็กชายภาณุพงศ์ บุญเลิศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๘

เด็กชายธนภัทร ภิญโญ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๔๙

เด็กหญิงสิริพรรน อังหิรัญ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๐

เด็กชายพลวัฒน์ เต่าทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๑

เด็กชายเตชิต ขวยเขิน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงกฤชธิรา สนตุ่น
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงชญานิส์ จันทร์เสาร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๔

เด็กชายจิรกฤต ม่วงพลาย
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงนัทธมน จีระดิษฐ์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๖

เด็กหญิงนันทิยา เหมือนคล้าย
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๗

เด็กชายภาสกร ประสงค์เงิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๘

เด็กชายธนากร จันทรเสนา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๕๙

เด็กชายณัฐวิณท์ นาคพันธุ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๐

เด็กชายภานุชิต วิเศษสิงห์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๑

เด็กชายปวริศร์ โคนชัยภูมิ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงไปรยา พันธุ์ไม้
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๓

เด็กชายปรินทร ชำนาญเท

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๔

เด็กชายชาคริช บุญน้อม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ วงษ์เลิศ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๖

เด็กหญิงพิรดา สังวาลย์แย้ม
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ ใจซือ

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๘

เด็กหญิงเขมจิรา กาญจณมนตรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๖๙

เด็กชายสุรนาท ปรางทับทิม
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๐

เด็กหญิงธัญสมร แซ่ซิม

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๑
เด็กหญิงจิรัฐติกาญจน์

ง่วนสำอางค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงไอรดา ศรีวงษ์ราช
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๓

เด็กชายจักรภัทร์ บรรดาศักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ช่างเจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงชลธิชา กองเทวี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๖

เด็กชายกิตติทัต เกิดผล
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๗

เด็กหญิงเอมมิกา เพ็ชรสุ่น
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช เซียงจง

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๗๙

เด็กชายธนภัทร สินมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงสรสิชา จงเจริญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงปานิดา สืบวงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๒

เด็กชายอมรเทพ นุ่มวัฒนา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๓

เด็กชายอิทธิวัฒน์ ดอกตะเคียน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ วิภาคะหรรษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๕

เด็กชายชิติพัทธ์ ขจรไพศาล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๖

เด็กชายนิธิ พรายเพ็ชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงมิลา ทองยัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงนิดตา แย้มหงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ณารา ขวยเขิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๐

เด็กหญิงสุภาวดี พุ่มพฤกษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๑

เด็กชายธีรภัทร์ หลักศิลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กหญิงนภัสสร สุขภาพ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กชายอรรถพล พุทธเจริญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กชายภูริณัฐ พิสูจน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงสมหญิง สมัครราช
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พิสูตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ พรหมมาศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงสวรีย์ รู้ระวัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๒๙๙

เด็กชายขจรเดช รักษาวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๖ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงยุวดี ชาตินันท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๑

เด็กชายวิศรุต ทองปาน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๒

เด็กชายยุทธการ ทองแท้
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงสุภาพร ชุ่มฉำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๔

เด็กชายสิทธิชัย จันทร์โชติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กชายชาคริต แผนสมบูรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๖

เด็กชายศุภกร เอมดิษฐ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กชายมนัญชัย กิจฉลอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กชายปรัญชัย ประมาพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กชายธนาทิป นามใหม่
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กชายภคพล แม้นทิม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กชายนครินทร์ ฉิมมาอุต
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๒

เด็กชายกัณฏิพัฒช์ โชคจักรเพชร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๓

เด็กชายกฤษกร ภมรคล
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๔

เด็กชายปกรณ์ สกุลเพ็ชร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๕

เด็กชายทัตธน ทองปรุ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงอารยา สกุลพงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๗

เด็กชายญาณวุฒิ ระวังนาม
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๘

เด็กชายนมัสการ จูเกษม
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๑๙

เด็กชายวรากร ตัสสะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๐

เด็กชายอชิตะ เซียวสุรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงเมษา ชัยชวลิต
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญเกิด
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๓

เด็กชายนำเพชร แผนสมบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กชายณัฐดนัย กอฟก
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กชายอาทิตย์ เซียงผุง

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงอารียา กิจทรัพย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๗

เด็กชายกฤตกาล สิงห์คำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กชายกันตพงศ์ เดือนฉาย
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กชายสุพัฒน์ ธาตุทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กชายสุธรังษี อัฏฐวรมงคล
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ อาจคงหาญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงญาณิศา ขำพระบุตร
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีเจริญสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงอาฒยา แซ่เล้า
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กชายณัฐพงศ์ แสงนาค
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กหญิงวรัทยา สถาปตานนท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงปานตะวัน ปวีณ์พรสกุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กชายวัชระ สว่างอารมณ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กชายทรงยศ จูเปลียน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กชายชญานิน จรัสทรัพย์สันติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๑

เด็กหญิงกริษฐา สอนรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กชายลักษมันต์ ดุษฎี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กหญิงอุทุมมา เปรมัษเฐียร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กชายภานุวิชญ์ ภาคภูมิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงธัญชนก เพ็ชรกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กชายอภิชัย บารมี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๗

เด็กชายฐิติพัชร พึงเทียร

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงสุมินตรา วรภักดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กชายเกริกไกวัล หมดทุกข์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กชายธนวัฒน์ เชือถือ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กชายทรงพล มณีรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงหทัยกานต์ มีสุวรรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กชายกันทร ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงการจณา เสกขุนทด
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงดวงกมล สวัสดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กหญิงแพรวา เหมือนหงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กชายเจ้าทรัพย์ เหรา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงเบญญาภา เอียมสะอาด

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงศศิวรรณ แย้มลา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กชายนทีธร แผนสมบูรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กชายเสกชลพัฒณ์ เพ็ชรทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงชนาภา บัวเนตร
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงรจิตา ตันสุวรรณ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กชายฐิติพันธ์ พลอยสีงาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงณิชาพัชร์ สุวะศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กชายภูริณัฐ ปานพรม
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กชายปยะ บำรุง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงดวงพร ม่อมทับคาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงธัญพิชชา ใช้ภู่ทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๐

เด็กหญิงสิริยุพา กรมเกลียง

้

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงศุภากร กลินไกล

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๒

เด็กชายอนันต์ เพ็ชร์ทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงปาลิตา งามขำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กชายเอกภพ ขวัญทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กชายปาฏิหาริย์ พลฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงพิกุลทอง ภูดวงจิตร
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๗

เด็กชายอดิศัย สุธีพงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงวรกัญญา ทับทิม
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๗๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ เปล่งทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๐

เด็กชายธันวา ธัญญเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กชายปฐมพงษ์ ขาวขำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๒

เด็กชายปานรวัฒน์ แซ่เนียว

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๓

เด็กชายสุวพัชร นพสกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๔

เด็กชายธเนศ รองรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๕

เด็กชายกิติกานต์ เนียมวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๖

เด็กชายชเลศวร ชะเอมไทย
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๗

เด็กชายกองหล้า ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังด้ง

วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๘

เด็กชายเดชาวุธ เกษรบัว
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๘๙

เด็กชายธาราดล กล่อมจาด
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๐

เด็กชายภิญโญ ไวยิงยุทธ์

่

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๑

เด็กชายรณชัย คำอุ่น
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๒

เด็กชายเสาร์ (ไม่มีชือสกุล)

่

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังด้ง

วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๓

เด็กชายสรยุทธ แก้วพนาไพร
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๔

เด็กชายศิลา (ไม่มีชือสกุล)

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองสวัสดิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๖

เด็กชายนาวิน ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงกฤตยา ศรีทับทิม
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงกานต์สินี แจ่มกระจ่าง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงเขมิกา เหมือนจิตต์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๐

เด็กหญิงจิราพัชร ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังด้ง

วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงมนทิรา ไม่มีชือสกุล

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๒

เด็กหญิงสุพิชญา ชูธัญญะ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๓

เด็กหญิงสุพัตตรา กล่อมจาด
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงสาวิตรี บำรุงญาติ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงพรชนก สิทธิสม
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงลลิตา ทองผาภูมิสมิต
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงวรณัฏฐ์ ไทยบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงอนัญพร เซียงเห็น

่

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๐๙

เด็กชายชัยวัช ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๐

เด็กชายกิตติภัฏ ภาคภูมิ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงกาญจนสุดา กันภัย
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงหัตถพันธ์ เชืองาม

้

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๓

เด็กชายชนาธิป ปานขวัญ
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กชายศุภกร ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงจันทร์ ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงกัณฑิมา อุปมัย
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๗

เด็กชายปรเมธ เสือมีทรัพย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงทุย
ไม่ทราบนามสกุล

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กชายพงสกร ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงวินนี

่

ไม่ทราบนามสกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กชายกิตติภูมิ แซ่เล้า
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กชายวิชัย เทพอำ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๓

เด็กชายวีรชาติ กิตติมหาธรรม
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๔

เด็กชายอิทธิพันธ์ บุญน้อม
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ดอกสน
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ กลินโฉม

่

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียมสำอางค์

่

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ ล้อมวงศ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงดุษฏี ใบบัว
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงลดาวรรณ ปุยทอง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงสุนิสา รอดเรือง
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงอรวลี อิมสมบัติ

่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาน้อย

วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๓

เด็กชายชานนท์
ไม่ทราบนามสกุล ๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๔

เด็กหญิงมนต์ทิพย์ ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๕

เด็กชายเมือง ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๖

เด็กชายดนัย กันภัย
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๗

เด็กชายกฤษณะ นิยาย
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สุทธา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๓๙

เด็กชายพลากร ตามสีวัน
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงจิรนันท์ อำนวยทรัพย์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๑

เด็กหญิงณภัทร ช้างสิงห์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๒

เด็กหญิงมณีกานต์ โพธิงาม

์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงวราภรณ์ คล้ายอุบล
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา แสงจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กหญิงณิชาวีย์
ประดุจพงษ์เพชร

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ฟกทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงโสรญา ละอองเอก
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กชายสรายุทธ -
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กชายวีรภัทร บางแก้ว
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงอรจิรา คิรีวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๑

เด็กหญิงนิตยา ไม่ปรากฏ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กชายวีรภัทร แพรไพรสาร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๓

เด็กชายลิปนนท์ เต็งรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๔

เด็กชายสุทธินันท์ พุฒซ้อน
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กชายจิรพันธ์ กลางดงทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กชายชานนท์ เข็มภาษิต
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กชายนที
ไม่ปรากฎนามสกุล ๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงศิริกาญจน์ จิตนิยม
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงนันทวัน กลีบบัว
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วกำเนิด
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๑

เด็กชายบูรพา ภู่สุวรรณ
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงเนตรดาว พรรัตน์พันธุ์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงเกวลิน ไทรสังขชรินกร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๔

แม่ชีสุวัฒนา ดังดี
๑๒/๐๙/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กชายธนพัฒน์ ฤกษเปลียน

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กชายกิตติภูมิ พงศ์ธนอรัญ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กชายทิวัตถ์ โพธิเงินงาม

์

๑๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กชายนันทวิทย์ เทพสวัสดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงจารุวรรณ เพียงลิม

้

๒๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงเจนดา คุ้มแก้ว
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงฐิติชญา ผัวะกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่เห็น
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงตะวันรุ่ง รองเพ็ง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงธักศิกา อรรถกรไพศาล
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑ / ๓๘๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ จินดาพงศ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๖

เด็กชายต้น ไม่มีนามสกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญศรี
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๘

เด็กชายธนธรณ์ บูชา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๗๙

เด็กชายไชยวิน -
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงเมขลา วีระวรคุณ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กชายจักริน แสงเกตุ

๒๙/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงปยรัตน์ ปนตุรงค์
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงสโรชา บุญจง

๑๑/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กชายสัญจิต ทิพย์แก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสงศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กชายฐิติกร สุนจิรัตน์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทุมมาศ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๘

เด็กชายธนกร แซ่จัน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๘๙

เด็กชายปณณวัฒน์ เนืองสกุล

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๐

เด็กชายพงษ์พัฒ ไม่มีนามสกุล
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๑

เด็กชายกฤตภาส มะณีวงค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงอาทิตย์ติยา พงศ์ธนอรัญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงเกวลี โชติรัติกาล
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ รักชาติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงวาศินี ไทยประสงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๖

เด็กชายวรากร ประดุจมณีพันธุ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๗

เด็กหญิงมานี -
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๘

เด็กชายสุภวัทน์ เอียมสอาด

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๔๙๙

เด็กชายสรนันท์ จิตรสุวรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๐

เด็กชายรพีพัฒน์ จูกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๑

เด็กชายภัคพล โพธิทอง

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๒

เด็กชายดีใจ ไม่มีนามสกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๓

นางสาวรุจิรา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงชิษณุพร รักชาติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงชนิดา เภตรา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงกุลนันท์ แย้มนิยม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๗

นางสาวชุแง ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๘

เด็กชายรุ่งภพ กรุณกรุด
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๐๙

เด็กชายไกรสร อินทรกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๒ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๑

เด็กชายวันชัย ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กชายเจณรงค์ ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๓

เด็กชายมกรพงค์ เทียมเมฆา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๔

เด็กชายวรากร แซ่เห็น
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๕

เด็กชายสมหวัง เหลืองนวน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงซี ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงปณิตา ทรัพย์สมบัติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงบุษยมาศ จูกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงลักษมณ คำมี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงอริษา ศรีมัจฉา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๑

เด็กชายสุธิเกียรติ นันท์จิรสิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ อบกลัน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงกิติญา ปญญารอด
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๔

นายอัษฎาวุธ ยอดแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๕

นายสุระศรี บริสุทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงกรองแก้ว ไม่ทราบ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงมีนา จันทะฟอง
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๘

เด็กชายจตุรภัทร
ไม่ทราบนามสกุล ๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงศศิพิมพ์ กระต่าย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๐

เด็กชายวีระวัฒน์ หัสเดช
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับศิลา วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงแปง -
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถำมังกรทอง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๒

เด็กชายนรินทร โตทัพ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดถำมังกรทอง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๓

เด็กชายจริวัฒน์ บุญชู
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดถำมังกรทอง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๔

เด็กชายชาตรี
ไม่ทราบนามสกุล ๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถำมังกรทอง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๕

เด็กหญิงปภัสรา เจริญพุทธ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำมังกรทอง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๖

เด็กชายศรยุทธ ณรงค์พันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำมังกรทอง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๗

เด็กชายธเนศ ทองนุ่ม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำมังกรทอง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

นาคยา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำมังกรทอง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๓๙

เด็กชายอภิสร พละเดช
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๐

เด็กชายพงศกร จงเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๑

เด็กชายร่มเกล้า คงเวช
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๒

เด็กชายศิลา พิมพ์สำนวน
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงจิตรทิพย์ นิสสัยตรง
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๔

เด็กหญิงยุวดี ผู้ช่วย
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๓ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๕

เด็กชายสัญญา ศิลางาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๖

เด็กหญิงจรรยา มาดี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๗

เด็กหญิงพิชญาภัค เพียรผล
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๘

เด็กชายนพพล มินจันทึก
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๔๙

เด็กหญิงปาริฉัตร เรืองกิจ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๐

เด็กหญิงนริฤษา ห่อหอม
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงดาวละออ ปรางทอง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงทุซา หงษ์ษา
๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๓

เด็กหญิงแปง หงษ์ษา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงรัตนาวดี ปูช้วน
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๕

เด็กชายมารุต รังษี
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๖

เด็กชายสุธีลักษณ์ รังษี
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๗

เด็กชายวัฒนา สระพิมาย
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๘

เด็กหญิงเมทิตา ภุมมา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๕๙

เด็กชายธนกร เจริญสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๐

เด็กชายภัทรพล ปนน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๑

เด็กชายจิรเมธ มีบัว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๒

เด็กชายสุทธิภัทร มะลิทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีฉาย
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงปาลิตา นาคพัฒน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงวรรณิสา ขำชืน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงธมนวรรณ ซือสัตย์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๗

เด็กหญิงนีน่า เงินงาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงบุณฑริกา มุ่งชมกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงเมตตา ใจหอม
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ มัจฉาน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงสุกานดา กกอู่
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงบุษบา -
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงอนงค์นาฏ ผาสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ ดอกเทียน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงพรพิมล โกกะพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๖

เด็กหญิงสุชารัตน์ พุทธสา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๗

เด็กชายกรวิชญ์ หงษ์โพธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๘

เด็กชายสิทธิพร มินจันทึก
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๗๙

เด็กชายอนุชา ประการแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงสามดาว ไม่มีนามสกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา พรหมเงิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๒

เด็กชายธนะศักดิ

์

บูวอ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๓

เด็กหญิงพรทิพา หงษ์ทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๔

เด็กชายศุภวัทน์ สมจิตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงสุทธิกานต์ อาจหาญ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

วงษ์สุนทร
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ตาละคำ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๘

เด็กชายชยุตพงศ์ พรมเงิน
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๘๙

เด็กชายฐิติกร ทับขำ
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๐

เด็กชายนันทภพ เนตรน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๑

เด็กชายวัชรภณ ดอกเกตุ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๒

เด็กชายชานนท์ ไชยมงคล
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๓

เด็กชายสิรดนัย สมศรี
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงพรมนัส ยิมถนอม

้

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงเมธินี สุดสอาด
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงศิริพร มีหรอ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงศรีอัมพร อบเชย
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กชายธนพัฒน์ บุญศิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กชายเพชรแท้ เต็มนุช
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กชายอติชาติ รุ่งคูหา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงภัทราวดี ภารกุล
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงสุชาวดี พรมเงิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงนฤภร พฤกเกษม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงอังคณา ฉัตรทันท์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กชายเจษฎา ดอนมากูล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กชายอิทธิพล สุดใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กชายเพชร -
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงสิริยากร เรียงษา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๐๙

เด็กชายธีรภัทร สมใจเพ็ง
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๐

เด็กชายอนุชา ยงอยู่
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐภร

ทองแถม
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สร้อยเพ็ชร
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุวรรณคต
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงวราศินีย์ ชืนใจ

่

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๕

เด็กชายสันติ เกียรติศิริ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงใหม่ ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๗

เด็กชายฉัตรดนัย คมขำ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๘

เด็กหญิงบุลภรณ์ พรมภิภักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงวรรณวิมล เมฆแดง
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๐

เด็กหญิงส้ม -
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๑

เด็กหญิงสิมา --
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๒

เด็กชายณัฐดนัย สมอทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๓

เด็กชายเชษฐา รอดเหม้น
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงดาว -
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

ม่วงคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๖

เด็กชายขวัญชัย ภูมิสายดร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๗

เด็กชายขวัญเมือง บูชา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๘

เด็กชายจักรภัทร ส่องสว่าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๒๙

เด็กชายชัชวาล พันธ์แก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๐

เด็กชายชุมพล สระศรีสม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๑

เด็กชายเทิดศักดิ

์

คำยวง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๒

เด็กชายธนกฤต ห้วยกรด
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๓

เด็กชายธนศักดิ

์

สืบสุข
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๔

เด็กชายพงศธร อำพ่วง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๕

เด็กชายวันเฉลิม กลีบเมฆ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กชายสหรัฐ ชะนะบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กชายอิษฎา พิริยะเมธี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๘

เด็กหญิงแจ๋วแหว๋ว -
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงชมพูนุช อินทรเกตุ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงณัฐฐาพร แย้มวงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เพาะเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงต้องตา -
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กหญิงนภัสสร แตงอ่อน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๔

เด็กหญิงนฤมล ราชนาวงศ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๕

เด็กหญิงนันทิชา แช่มเล็ก
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๖

เด็กหญิงนาตยา พรมน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๗

เด็กหญิงบุษกร วิเศษสิงห์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๘

เด็กหญิงปราณี น่วมอนงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๔๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุขนุ่น
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงพรธิตา วัชวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๑

เด็กหญิงพัชราภา ไชยทัน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๒

เด็กหญิงแพรวาว ตรีเดชา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๓

เด็กหญิงฤดีรัตน์ เกตไธสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงวริศรา วรรณไชย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๕

เด็กหญิงศิริพร ทองแฉล้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงสิรินทรา กลินทิพย์

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๗

เด็กชายกฤต เกตุมณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๘

เด็กชายกฤษณะ แดงเพ็ชร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๕๙

เด็กชายชนาธิป เทศทรัพย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๐

เด็กชายชวกร กระดังงา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๑

เด็กชายณัฐดนัย ตัวมูล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๒

เด็กชายณัฐพล นิลบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๓

เด็กชายณัฐพล วันทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๔

เด็กชายบวรนันท์ โพธิเงิน

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๕

เด็กชายพีรพล ไชยทะนุ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๖

เด็กชายภูมินทร์ แก้วกังวาล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๗

เด็กชายมนตรี เด่นสว่าง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๘

เด็กชายรัตน์ติชัย พุดดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๖๙

เด็กชายวิสัยทัศน์ สว่างศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๐

เด็กชายสำราญ ร่มโพธิรี

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๑

เด็กชายสุชัจจ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๒

เด็กชายอนุศาสน์ ชิณณะพินิต

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๓

เด็กชายอาทิตย์ เซียงหลิว

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๔

เด็กชายอาทิตย์ เต้าชุน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๕

เด็กชายอานนท์ บุญลือพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๖

เด็กหญิงกัลยา ทองอินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงแก้ว -
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงฐิติวรรณ ชืนใจ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๗๙

เด็กหญิงนุชจรี ตุ้มเล็ก
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๐

เด็กหญิงปรีญาณัฐ อินทบุตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงอภิญญา สุทธิประเสริฐ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ ขุรีดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๓

เด็กชายชนะวัน สายสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๔

เด็กชายชาคริต โชตินิติวัฒน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๗ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ จันทะลือ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๖

เด็กชายธนาธร บุญสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๗

เด็กชายธีรนัย โพธิเงิน

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๘

เด็กชายปญญา แก้ววิลัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๘๙

เด็กชายปนพงศ์ แสวงผล
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๐

เด็กชายวิสิฏฐ์ คีรีวงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๑

เด็กชายวุ่น -
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๒

เด็กชายศราวุฒิ ศรีเนตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๓

เด็กชายสมชาย หงษ์สาวดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุตรทยักร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๕

เด็กชายสุเมโธ บุญชู
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๖

เด็กชายอติราช คุ้มชัว

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยชิต
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๘

เด็กหญิงกมลชนก ศรีนิล
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๖๙๙

เด็กหญิงภัทวดี แดงหาญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงเมธาพร ดวงดีทิพย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีอาจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ รุ่งลาสี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงสโรชา สังข์ทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ช่างเจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงสุขฤดี ปรางจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงสุนารี เจียงเจิม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๗

เด็กชายจิรทีปต์ พันเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๘

เด็กชายจุลจักร เพชรรุณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๐๙

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

ทรงบุญรอด
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๐

เด็กชายชัยเดช เครือแก่นแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ชำนาญกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๒

เด็กชายทัตพงษ์ เกตุแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๓

เด็กชายธงไชย สามณฑา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๔

เด็กชายธิเบศร์ นาคเอม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๕

เด็กชายปริญญา วัฒนวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๖

เด็กชายปยะ ธรรมภาคา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๗

เด็กชายพลวัต งิวงาม

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ปานเรือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๑๙

เด็กชายสันติ จันทร์ละมูล
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๘ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๐

เด็กชายอดิเรก นำสุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๑

เด็กชายอนุชิต หาญศึก
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงดลนภา อินทะโพธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงปรวรรณ เปรมปรอด
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๔

เด็กหญิงปยะฉัตร ยางเยียม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๕

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ จาดประดิษฐ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ใจเอือย

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงศิริประภา ลิมประเสริฐ

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงสุวภัทร อยู่ดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงอลิษา จารุพงศ์ประภา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๐

เด็กชายฉัตรชัย เสียงหาญ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๑

เด็กชายภูมรินทร์ ศรีคงอยู่
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๒

เด็กชายวิเชษฐ์ เซียงเห็น

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๓

เด็กชายวีรภาพ มีเย็น
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๔

เด็กชายสวราชย์ หอมจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๕

เด็กชายอัษฎาวุฒิ สีนิล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๖

เด็กชายอิทธิพล แสนสม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงกัญชรส อักษร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงจุธาภัค นิมนาล

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ บุตรษาดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร สายทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงนันทกานต์ พรจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงปรารถนา โสระสะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงปณฑรีย์ จันท์ธิมา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงรุ่งนภา เกิดฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงวาสินี รามจุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงสุธาดา คชวงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงสุพรรณษา พิมพ์ใหญ่
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๘

เด็กชายกรวิชญ์ ปญลอด
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๔๙

เด็กชายกฤศณะทัช เชียวกาว
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๐

เด็กชายกฤษณะ ขันทองดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๑

เด็กชายเกรียงไกร วิชาแหลม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๒

เด็กชายครรทอง คำชืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๓

เด็กชายจิรภัทร นาคทัง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๔

เด็กชายจิรเมธ คำเกลียง

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๙ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๕

เด็กชายชนะศึก พวงจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๖

เด็กชายชาย -
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๗

เด็กชายฐิติกร คำยวง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ดาวสันเทียะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๕๙

เด็กชายณัฐภัทร จานแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๐

เด็กชายต่อเกียรติ ศรีสัมพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๑

เด็กชายทนงเดช คัมภีระ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๒

เด็กชายทรงพล โสปนธิ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๓

เด็กชายเทพกานต์ รุ่นอยู่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๔

เด็กชายธนากร วงษสนิท
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๕

เด็กชายธิติพัทธ์ รัตนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๖

เด็กชายธีรภัทร บุญทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๗

เด็กชายปรัชญา โพธิเงิน

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๘

เด็กชายพิชิต สุนทรประพฤติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๖๙

เด็กชายพิริยะ สงบจิต

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๐

เด็กชายพีรพงษ์ ขุนทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๑

เด็กชายภัทรภณ พ่วงอยู่
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำเกลียง

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๓

เด็กชายมนูญ บุญสม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๔

เด็กชายวินัย บวรสิริทัศน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๕

เด็กชายอนุชา แดงสอาด
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๖

เด็กชายตะวัน บุญคุ้ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ รุ่งหิรัญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงพัชรี พันทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ พวงมาลัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงลออตา ชัยสวรรค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงศศิวิมล เครือสังข์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๒

เด็กชายฐิติ ธรรมา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองก้อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๔

เด็กชายธนภัทร ยืนยงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๕

เด็กชายอนุวัฒน์ วงษาสืบ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงพนิดา ภิญโญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงมณิสรา ช่างสลัก
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๘

เด็กชายณัฐพล เพชรทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๘๙

เด็กชายเรวัต สะอาดเอียม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๐ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๐

เด็กชายลูกกุญแจ -
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๑

เด็กหญิงมุฑิตา สมบูรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๒

เด็กชายไกรวิชญ์ นันทะเสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงนภาพร ไชยต้นเทือก
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงสุธิดา สุขภิณโญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงหงษ์ฟา สิทธิกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กชายจงสนัน

่

บุญเปยก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

ผาสุก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กชายธีรภัทร งิวเซอร์

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กชายพลวัฒน์ วิชัยพันธ์พักตร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กชายพิทยาธร จ้ายนอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กชายอชิตพล คำมาสิริกาญจน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กชายอนุภาพ สีม่วง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กชายอริญชัย สุกใส
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กชายพัฒนพงศ์ ลี
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กชายพิเชษพนธ์ เจตนะเสน
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กชายธนภัทร สระศรีสม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงญาดา ตะพัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงญาสุมินทร์ บัวจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงศิระดา คงเกษตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงสโรชา คงคา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงอรวรรณ อำนวยผล
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กชายกันตพงศ์ ศรีวังราช
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กชายนที ศรีโฮก
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กชายนพพร ตะก้อง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กชายภานุวัฒน์ มากสินธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กชายสวภัทร มาลัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

แก้วกันเนตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กชายนันชัย แผ่นอ่อน
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กชายรพีพัฒน์ แตงอ่อน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงชลชนก จานแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงนฤมล กลินจันทร์

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงนิภาพร นำใจดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงผาณิตา เอียมสำอางค์

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงวณิชชา กันพนม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๑ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงสุรภา ร่มเย็นใจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงสุวรรฑา ใจใหญ่
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กชายโกวิท สมศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กชายจารุเดช บุญเกียรติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๒๙

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สินทรัพย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กชายพรสุเทพ พิมเสน
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๑

เด็กชายพลสิฐฎ์ ศรีพานิช
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กชายยศธร ห่อไธสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กชายวิภาส แสงสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กชายวิศรุต แพงหาญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กชายสหรัฐ รวดเร็ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กชายสิโรดม สุขแย้มศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงกาญจนา กระต่ายทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงสุภาพร วิเศษสิงห์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กชายจิตรภาณุ ชินศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กชายจิตวัต บุญเส็ง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ใจชูพันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กชายธนภัทร ไทยศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กชายพีรพล สาระรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กชายพีรวัศ โหมดตัว

๋

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กชายภาคภูมิ มันคง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๖

เด็กชายวรเศรษฐ์ ภูษณะพงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กชายอรุณ พรหมเทศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กหญิงชลณิชา ขันทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงชิดชนก ลาดศรีแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๐

ว่าทีร้อยตรีอานนท์

่

ธัญญา
๑๔/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๑

นางสาวมัทนา แปนรอด
๒๕/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๒

นายจักรชัย อินสมภักษร
๒๗/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กชายกันทรากร เนตรนิยม
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กชายสุวิจักขณ์ เบญพาด
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กชายรุ่งทวี คนมัน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กชายสิทธิชัย สินทร้พย์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงชนาพร บ้วเพชร
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงวริศรา สว่างเมฆ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงสุภาพร ศรียา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงเสาวรส กลินจันทร์

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กชายสุรพล ตะพัง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๒

เด็กชายชัยณรงค์ หาญศึก
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กชายชยทัต เรืองสมบรูณ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กชายปองกานต์ ดวงทอง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กชายศุภกร ตราทอง
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กชายสืบศิลป กนึกรัตน์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กชายอาณกร มูลทองสงค์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงตวิษา ศรีรักษา
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงนำทิพย์ เทียงสาย

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงแพรวา บัวสอน
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงสุชาวดี แซ่เตียว
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สิทธิกุล
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กชายทิวานนท์ สุดใจ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กชายณัฐพล อัมพบุตร
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กหญิงอัจฉราพร ปนแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กหญิงอภิญญา แซ่ฉือ

้

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ สัตย์ซือ

่

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ช้างยก
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กชายเสถียร อุดมธรรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กชายอดิพัฒน์ ตองแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงธิดา การุญกรสกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กหญิงศุภัชญา ซังเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กชายพงศกร ทองประเสริฐ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กชายพัฒนพล อำนวยผล
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงสุธิดา งิวงาม

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงจิรดา เอียมจ้อย

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงจิรภัทร เอียมจ้อย

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๘

เด็กชายฉัตรดนัย มันคง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กชายชยณัฐ แก้วพาชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กชายภูวดล มันคง

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ฮวดพิทักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงวิสา ชูกุล
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กหญิงกชกร สุระสุรางค์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงเกวลิน วันเต็ม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงชมพูนุช ใจดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กชายวีรพัฒน์ สะอาดเอียม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กชายปฏิภาณ เพิมพูล

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ชินรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กชายสิปปกร ภาคภูมิ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กชายสมชาย -
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๑
เด็กหญิงกาญจนรัตน์ คชวงษ์

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงรพีภัทร คำดี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงศุภิสรา ฉิมพวัน
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กชายกล้าณรงค์ สุภาวรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๕

เด็กชายอัศวิน บ่อทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กชายกฤษกร ภาคภูมิ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กชายอิสมาแอน งิวแหลม

้

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กชายเอก นันท์สิริโสภา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กชายนรภัทร สเนเยอร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กชายภูธกานต์ โคลงพิมาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงณัฐธิญา โทรเลข
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กชายภัทรพงศ์ พลศักดิขวา

์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงเกสรา เย็นจิต
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กชายชัยรัตน์ คชวงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กชายธนพนต์ เย็นจิต
๐๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

ศรีหิรัญ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กชายชาตรี พ่วงจู
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กชายกรรชัย คำปาน
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กชายกันติฑัต จันทร์สูตร์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กชายสิทธิเดช บุญมอญ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กชายอุดมพร เกิดเขียว
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กหญิงสุกันตา ชมจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กชายกรประเสริฐ ศรสุรินทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กชายจักรกฤษ บู่สามสาย
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงพรพรรณ พ่วงเสือ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงสุภัสรา สีฤทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กหญิงเกศกัญญา มงคล
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กชายวรากรณ์ สิทธิวัต
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กชายกฤตภัทร กันตะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วัดนากาญจน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงนำทิพย์ พญาคำ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กชายศักรินทร์ ไสสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงจิดาภา พึงทรัพย์

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กชายกีรติ น้อยลาศ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กชายคมสัน ภัควัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กชายศิริชัย ใจบุญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กชายรัชพล สง่าแสง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กชายอุดมพร สงวนทรัพย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงทรงพรรณ สิงห์ทองหอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กชายภูชิต พุ่มนิล
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วัดนากาญจน์  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กชายปองศักดิ

์

พรวิชัย
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กชายกันยา -
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กชายวิรุฬห์ ผิวดำ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กชายวรรธนะ วันทอง
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงวรรณิษา คำยอด
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงชนิตา สัมพดา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงสุธาสิณี สุดคำ
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงนนท์ธิญา บัวงาม
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กหญิงกวินทิพย์ อัมพบุตร
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ พูลทวี
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงหฤทัย ศรีคลำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงชุติมา พรมรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงกรรณิกา -
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงสุภาพร อ่อนนิม

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กชายพศวัต คงจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กชายฐิติโชค พูนทวี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กชายณัชพล เชียวพฤกษ์

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กชายอิทธิพล พูลเกษม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๘

เด็กชายธีรภัทร เพียงผุด

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๕๙

เด็กชายธันวา -

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ฟกโต

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงอัยลดา ภูมิดรสัย
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงมดแดง -
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงโมโม่ ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กชายเตวิทย์ ชัยเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงจิดาภา ทิมทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กชายธีระภักดิ

์

กำลังกล้า
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงจิราพร มะลิหล
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

กศน.อำเภอด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๘

นางสาววิกานดา เพ็ชรมณี
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงวราลี เบ็ญพาด

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กชายอภิลักษณ์ อ่อนสะอาด
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๑

นางสาวกาญจนา ในภิภาค
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๒

นางสาวสมคิด เกิดสมบูรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๐๖

กศน.อำเภอด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงอัญชลี ตันทะเสน
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กชายสุทธิพงศ์ นันทะเขต
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงญาณิกา สีกิว

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ รู้ทัน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงปาริชาต สาลีกงไชย
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงพัชรมัย แสนหมี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงศิริโสภา ปลีฟก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กชายนฤบดินร์ โฆษพงศา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กชายวนัสบดี ปทุมจร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กชายวิทยา ทองคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กชายสืบพงษ์ ศิริมัว

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กชายสุทธิพร คำเขียน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงพสุธร คำยัง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงรุ่งฟา คูณศรัทธา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กชายกันตวิชญ์ ด่วนดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสาสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ดวงยา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กชายสัทพงศ์ อดทน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงวลัยลักษ์ อึงเจริญ

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กชายชัยวัฒน์ หนูเลิศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ครุธจับนาค
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๔

เด็กชายเทว่เทะ
ไม่ทราบนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กชายธนศร รวมญาติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กชายนันทพงศ์ นิยมพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กชายยศภัทร รักการดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กชายสมหมาย อ่อนสมสวย
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กชายหรรษา ศรีสง่า
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๐

เด็กชายอัศม์เดช มีประเสริฐ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กชายอานนท์ เซียงหว็อง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงภัทรวดี ประทุมสูตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กชายธนทรรศน์ พุฒติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กชายธนาวุฒิ วิเศษสิงห์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ธรรมลังกา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กชายโบท ชิณแสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กชายปรเมษฐ์ ชุ่มชืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กชายเมธริน อินทรบุตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กชายยศพล ปญญาสิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กชายอติวิชญ์ นกดำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กชายกฤตประกร ไกรสี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กชายณัฐนันท์ เรียนภูเขียว
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กชายทักษ์ดนัย บุญเปรือง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๔
เด็กชายประติมากรณ์

อินทร์เงิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กชายพรพิทักษ์ เปาะกระโทก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กชายเอนก สร้อยมี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงกษิมาภรณ์ รักงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงกาณจเนตร นิลวัฒน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงดวงกมล แสงเปา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงธัญญรัตน์ อุตปา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงนฤมล คำม่วง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงเบญญาภา วิภาพนา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงพรชิตา คีรีเฉลิมทรัพย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงภาวดี จุลพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงสินีนาฎ เจตนากูล
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงอัมรา อิมสำราญ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงศศิธร วิญญา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงจิตรา ริศสริ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กหญิงอรกาญจน์
เจริญประเสริฐกุล ๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๐

นายพูชู หนุ่มพอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๑

เด็กชายอนุวัฒน์ พงษ์แสงจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ พรอันแสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงรดา ไทรพวงโพธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๔

เด็กชายวรายุทธ์ ยวงเพชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๕

เด็กชายนพรัตน์ กนึกรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๖

เด็กชายอภินันท์ อวนศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปนทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๘

นางสาวทัศนีย์วรรณ พ่วงคุ้ม
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๓๙

เด็กชายอภิชาติ นามภักดี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงมุฑิตา ธานุกรม
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๑

เด็กชายชนกพร
กาญจนเทพมงคล ๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๒

เด็กชายชยณัฐ กลันขำ

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๓

เด็กชายบัญชา นุชคุ้ม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๔

เด็กชายพูนทรัพย์ นิติประพุทธ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๕

เด็กชายวงศธร ท้าวแพทย์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๖

เด็กชายศรายุธ สีสำลี
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๗

เด็กชายศิลา เกิดโภคา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๘

เด็กชายศุภชัย สระทองปา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๔๙

เด็กชายสุวรรณ นาคหล่อ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๐

เด็กชายอัครชัย ม่วงงาม
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๑

เด็กชายอธิพัฒน์ มะลิวัลย์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงกชกร งามดี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ เต็มสุริวงษ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงกมลวรรณ พิสุทธอานนท์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงกุลธิดา บุญกาวิน
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงนิรมล ธนะวัตต์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๗

เด็กหญิงปวริศา พุทธรักษา
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงพรวรินทร์ เอกณัฐพจน์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ ศรีเมืองบุญ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงสุภัสสร พรมภักดี
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๑

เด็กชายณัฐกาญจน์ โฆษพงศา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๒

เด็กชายณัฐนนท์ แตงจุด
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๓

เด็กชายธีระนันท์ ปนหยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงกชกร บุญกลำ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงกนกภรณ์ สิทธิสร
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๖

เด็กหญิงพัชรพร สมบัติมี
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เกิดฤทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ อัมพบุตร
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๖๙

เด็กหญิงสาธิตา ยินดี
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๐

เด็กชายอโรชา ปนแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๑

เด็กหญิงเพชรลดา มะลิวัลย์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๒

เด็กชายวาทิน บุญเจริญ
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กชายธวัฒชัย นุ่มปาน
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กชายธนศักดิ

์

นุ่มปาน
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๕

เด็กชายอภิวัฒน์ เถือนดี

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กชายสุภเวช เข็มทอง

๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กหญิงกันยรัตน์ ชุ่มชืน

่

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงจันทิมา มานะโพน
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กชายนพรัตน์ แดงจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงธันณิดา ตันทอง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เชษฐนรกุล
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กชายสมิง บุญก่อสร้าง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงนันท์นภัส สาระศาลิน
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กชายพิเชษฐ์ เกตุษา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงตามขวัญ บุณฑริก
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงนฤมล คงมี
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงเนติมา โฆษพงศา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงสุธิดา เข็มทอง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กชายเอนก อาจปกษา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กชายภิภพ ใจซือ

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กชายปฏิวัติ โพธิน้อย

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กหญิงกันยาพร พึงประสพ

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๓

เด็กหญิงวาธิณี นามโคตร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ กาเพ็ง
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๕

เด็กชายกจรศักดิ

์

ภูสีฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๖

เด็กชายธวัชชัย หอมโปร่ง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๗

เด็กชายธนภัทร ทองอยู่
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๘

เด็กชายธนกานต์ หนูนุรักษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๐๙๙

เด็กชายยุทธพิชัย ยะนิล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กชายกฤษฎา แสงชาติ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงภัทรธิดา มงคล
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กหญิงสุชาดา ศรีศักดิดา

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงรัตนา หนูเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงกนกวรรณ พลายสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ น้อยพันธ์ดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงจรียา อินทร์โอสถ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงนฤมล ด้วงสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ นำทับทิม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๐๙

เด็กชายภูวนัตถ์ วงศาโรจน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

แสงภักดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๑

เด็กหญิงกลอยไพลิน ชนะธาร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงปภาภินณ์ หวังฝงกลาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๓

เด็กหญิงอรนิชา มักน้อย
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๔

เด็กชายนักปราชญ์ วันชุ่ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงรติกานต์ ทัดเปยม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๖

เด็กชายเศวตโชติ จินดารัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงสุปวีณ์ แช่มฟก
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงมณีกาญจน์ จินดารัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงพรศิริ ดีด้วง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ พุทธา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๑

เด็กชายอภิชาติ กัลปะ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๒

เด็กชายสิรภ้ทร อุนทุโร
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงสรัลพร ถนอมศิลป
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๔

เด็กหญิงสุชาวดี จันทคา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงปริยาภัทร เข็มทอง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๖

เด็กชายธีรภัทร โอฐเอียม

่

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๗

เด็กชายวิชยุตม์ สาวัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๘

เด็กชายปกรณ์ เหมษี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๒๙

เด็กชายจิรเดช กัลปะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๐

เด็กชายจิรัฏฐ์ จันทร์มา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงนภสร เชือพันธ์

้

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงศุภิสรา เข็มทอง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๓

เด็กหญิงพิชชาภา พุทธา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงหฤทัย พัทธา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๕

เด็กชายธีรภัทร จิตตะกาญจน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๖

เด็กชายชัยพฤษ สาระ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๗

เด็กชายเกียรติชัย แจ่มศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๘

เด็กชายรัตนชาติ กัลปะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๓๙

เด็กชายอนุศักดิ

์

อุณหนันท์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๐

เด็กชายอาทิตย์ เซนต์เครือ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๑

เด็กชายเอกรัฐ ทรัพย์สวิตตา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สาวัง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๓

เด็กชายชนนกฤษฏ์ จบไพร
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๔

เด็กชายภัควัต จันทร์เพ็ง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๕

เด็กชายศิรากร เปยสวน
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๖

เด็กชายสรวิชญ์ พวงพลอย
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงจิรภิญญา วรวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงชาลิสา พันธุ์มา
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงบัวชมพู มาลี
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงปภาวี ประเทือง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงวิลาวัณย์ กอบโกย
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงอัจฉรา พวงน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงอินทิรา ศิริ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๔

เด็กชายภาคภูมิ เอือเฟอ

้

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๕

เด็กหญิงสุพรรษา ทวีสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๖

เด็กชายกฤษณะ สรวันเพ็ญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หวานชิต
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำอ่างหิน วัดถำอ่างหิน  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๘

เด็กชายพงษ์พจน์ กฤษแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๕๙

เด็กหญิงจันทมณี รอดเจริญพันธุ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๐

เด็กชายกัลยกร จันทรวงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงพิยดา ด่วนดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๒

เด็กชายพีรณัฐ ทองคงหาญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๓

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สุทธิประเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็ชรทนะ
๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงณภัทรศิริ ต่อมสูง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๖

เด็กหญิงวริษา เชืองาม

้

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๗

เด็กชายชิปพนธ์ ชัยมงคล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๘

เด็กชายธีระพัฒน์ จำปากุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงกุลธิดา อยู่ศิริ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงชลธิชา แก้วลายคำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๑

เด็กหญิงณิชาภัทร กิตติวิวัฒน์กุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๒

เด็กชายเศรษฐพงศ์ หอยสังข์ทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๓

เด็กชายณัฐพงษ์ พาพิมพ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๔

เด็กหญิงชลดา พันตาวงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๑ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๕

เด็กชายธนกฤต ตังสุขสาร

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ นุชิต
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๗

เด็กชายธานินทร์ สุทธิ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๘

เด็กชายนนทนันท์ ตังสุขสันต์

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๗๙

เด็กหญิงปรียากร สังข์สุวรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงบัว อ่อนละมัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงจริยา มูลตรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๒

เด็กหญิงสิชามณ เชืองาม

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงวาสนา พาพิมพ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๔

เด็กหญิงธันย์ชนก ว่องพานิช
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๕

เด็กหญิงเอมมิกา อยู่จันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๖

เด็กหญิงปทมพร สุขโชติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๗

เด็กหญิงณิชมน ปราณี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๘

เด็กหญิงกานต์มณี พวงแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๘๙

เด็กชายสุพศิน นิลขาว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๐

เด็กชายสุธี ชูกลิน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงสวรินทร์ ลัดดากุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญเส็ง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กชายรัชพล สาหร่าย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ สีสงคราม
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๕

เด็กหญิงสุชาวดี ชูกลิน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๖

เด็กชายไกรวิชญ์ มะปรางกำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงเจนจิรา คินขุนทด
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงอภิญญา อดทน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๑๙๙

เด็กหญิงอรวี แสงแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงรัตติกาล อิมอก

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ยู่โหงว
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๒

เด็กหญิงสุภัสสรา เชาว์ใหญ่
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๓

เด็กหญิงกาญจนา ขุนแสน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ระยานนท์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงสุภชา พูลโภค
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงภาสินี นุชพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๗

เด็กชายกฤษกร คำจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงนิจวิภา เซียงฉิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๐๙

เด็กชายสิงหา เบ็ญจวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๒ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๐

เด็กชายธวัชชัย อุสาหะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๑

นางสาวนำค้าง ศรวันเพ็ญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๒

เด็กชายสาธิต รักษาเชือ

้

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๓

เด็กชายศรันย์ โอนอ่อน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๔

เด็กชายสุวรรณกร สมสนุก
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๕

เด็กชายเปรมประชา คงคากูล
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงอารียา มงคล
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๗

เด็กหญิงสิริวรรณ นนท์ชารีย์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๘

เด็กหญิงสโรชา ปรางจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๑๙

เด็กหญิงสุทธิดา กล้าหาญ
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๐

เด็กหญิงทิพย์เกสร น้อยนวล
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงอติกานต์ ก้านเหลือง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๒

เด็กชายภานุภัทร ทำศรี
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๓

เด็กชายวัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๔

เด็กชายรชต เรืองรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๕

เด็กหญิงอนันตญา เจียรนัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๖

เด็กหญิงอลิสา ซิบเข
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๗

เด็กหญิงธนัชพร อินริน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๘

เด็กชายทรงวุฒิ ต่อมสูง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๒๙

เด็กชายโกวิท ไทยสงเคราะห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสือรัก
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงชลลิณี หล้าพรหม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงแพทอง หม้องาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๓

เด็กชายรัตนพล มาลัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๔

เด็กชายสงกรานต์ ขัตติยะ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๕

เด็กชายจิรายุ โพธิเตีย

์ ้

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๖

เด็กชายวิศรุต อ่วมชิต

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๗

เด็กชายรพีภัทร อินแสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงสุวิชาดา จินจารักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๓๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ วงษ์สาหร่าย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๐

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ อุทัยอาจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๑

เด็กหญิงชไมพร ยังพุฒ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงธนัญญา เต็งจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงกนกกร ช่างเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๔

เด็กชายนิรินธรน์ เห็นประเสริฐ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๕

เด็กชายปยะ ศรีบัว่อ่อน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๖

เด็กชายปณณธร สิงห์โตทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงสโรชา ปนแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๘

เด็กชายกฤตพล จันทร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงสุภาศรี วาทีรัตนพานิช
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๐

เด็กชายนันท์ทัต น้อยเนาลา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๑

เด็กชายพสิษฐ์ เล็กสูน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงพิจิตรา ดิษคำเหมาะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๓

เด็กชายพัชรพล ดวงแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๔

นายสมมาตร บุ้งทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๕

เด็กชายเดียว

่

-
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงวลิษา ธรเสนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๗

เด็กชายธนาวุฒิ พุ่มพวง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๘

นายพัชรพล ไชยโกฎิ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๕๙

นางสาวพรสิริ ซ่อมแก้ว

้

๑/๑/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงรสรินทร์ จ้อยร่อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงมนต์ตรา น่วมอนงค์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๒

เด็กชายพีรยุทธ สมบุญ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงนวลกมล ยะสงคราม
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงสายธาร นิลเถือน

่

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงกรวรินทร์ จันคล้าย
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงทยิดา นิลเถือน

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๗

เด็กชายนวพล อำนวยผล
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๘

เด็กหญิงวาสิตา กรกฎ
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงธาวินี โคกแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงอรุณี ศรีโฮก
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงณัฐชา เลศละลอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงสวรินทร์ อำนวยผล
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงฐิติมา ปาลพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงศิวาภรณ์ ยิมใหญ่

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กชายอดิศร เพ็ญนภา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กชายวิศรุต อินทรโอสถ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กชายศุภกฤต ดอนตะโก
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กชายธนเดช รำเทียนทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงพิยดา คงคา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๔ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงปพิชญา ปนกุมภีร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สุขยิง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๒

เด็กชายจักริน นิลเถือน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กชายประจักษ์ ครุฑสุวรรณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงจิรปรียา พูลมี
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงวรรณวิศา พันคำภา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กชายอดิเรก เพ็ญวิจิตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๗

เด็กชายฐิติพงศ์ โคกแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงพิมพิศา เทียมไทย
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงศศิกานต์ สิงห์คำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงวิยะดา ไม่มีนามสกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๑

เด็กชายพิพัฒน์ สุจริต
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ แก้วเอียม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๓

เด็กชายอัครชัย ดำขำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๔

เด็กชายกฤษณะ ลอยเทียน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๕

เด็กชายณัฐพนธ์ แผนสมบูรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๖

เด็กชายสิงหนาท บุญสุวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ผิวผ่อง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงประกายฟา ดอนตะโก
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๒๙๙

เด็กหญิงรัตติกาล คงอาจหาญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กชายอนันต์ พูนทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กชายวุฒิชัย โคกแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กชายวิชัย บวรสิริทัศน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๓

เด็กชายณัฐพล ทับทิมไทย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กชายสมชาย ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กชายธรรมรักษ์ พวงเพ็ชร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๖

เด็กชายศุภกร ด้วงสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๗

เด็กหญิงชนารดี คล้ายคลัง
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงฐิติมา ชุ่มชืน

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กหญิงณฐิกา วงษ์มณี
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงธนิดา อันทะปญญา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๑

เด็กหญิงวิภาวดี มาลัย
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงสาวรักษ์ ชุ่มชืน

่

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กหญิงอารยา ยินดี
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๔

เด็กหญิงวันวิสาร์ อินทรบุตร
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงชมพูนุช บัวลำเลิศ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๖

เด็กชายภานุกร ครุธศิริ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๗

เด็กชายศุภกฤต สรงพรมทิพย์
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงศุภณัฐ ศิลารักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๑๙

เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญศักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงณัชชา หมดทุกข์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงวลีวรรณ เมียดเตียบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงสิรีธร รุ่มรวย
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงเบญญาภา สืบดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๔

เด็กชายวีรภาพ โสดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงอรวรรณ ฟุงขจร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๖

เด็กชายณัฐพล สาระสาลิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๗

เด็กชายพงศกร จันทร์ชีวา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ศาระสาลิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

แก้วตาสาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงเกวรี ด้วงสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทร์กระจ่าง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงณิชา สนิทชอบ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๓

เด็กชายชยพล พักเสียงดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงฐิติพร สมศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๕

เด็กหญิงสุตาภัทร จันทร
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๖

เด็กหญิงสุภนิดา สรงพรมทิพย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงพรธิตา สืบดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองนาเพียง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๓๙

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ศิลารักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๐

เด็กชายสมรักษ์ มาลี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๑

เด็กชายเจษฎา เจริญศักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๒

เด็กหญิงโบ -
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๓

เด็กชายพิชยะ ด่วนดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๔

เด็กชายโชคชัย พฤฒิพิบูลพงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๕

เด็กชายคุณานนท์ ดอกดวง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๖

เด็กชายคมสันต์ หอมจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๗

เด็กชายธนภัทร วรโคตร
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๘

เด็กชายธนาคิม ชาละวัน
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๔๙

เด็กชายพีรภัทร จ้อยร่อย
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๐

เด็กชายภาคิน ยิมหนองโพ

้

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๑

เด็กชายสหกรณ์ หงีฮัว

่ ้

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๒

เด็กชายสุวัฒนา คุ้มศรี
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๓

เด็กหญิงกชกร คำรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สาระภิรมย์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๕

เด็กหญิงชนม์ณิศา ความกล้าหาญ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๖

เด็กหญิงฐิติมา อ่อนช้อย
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงสุดามาศ จันทวงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๘

เด็กหญิงอธิตา ศรีสว่าง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๕๙

เด็กหญิงอินทุภา ชาลี
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๐

เด็กชายณัฐภูมิ อบอุ่น
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๑

เด็กชายพงศธร พิกุล
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

จ้อยร่อย
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๓

เด็กชายจิตรภณ สิงห์กัน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๔

เด็กชายดุษฏี สีสุขสาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๕

เด็กชายธชานนท์ มะโรงทอง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๖

เด็กชายรพีภัทร พรมเวียง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๗

เด็กชายรพีภัทร ยังนอก
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงกิตติกา กลินไตรรัตน์

่

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยิมหนองโพ

้

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงพิมลพรรณ จำปาเมือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงรัญชิดา ทองปาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงวทันยา สัมภูทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ ชะอุ่ม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๕

เด็กชายสนธยา เอียมแก้ว

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๖

เด็กชายอนวัช เกตุอินทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๗

เด็กชายกิตติชัย เก้ากระโทก
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๘

เด็กชายอนุชิต ศรีตองอ่อน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๗๙

เด็กชายจิรพนธ์ จินพละ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ มณีวงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๑

เด็กชายธงชัย สระทองอ่อน
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ผกา สมลา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงสมฤทัย นิลดี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๔

เด็กชายพลวัฒน์ โพธิเทศ

์

๐๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รุ่งวิไลเจริญ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงแพรทอง ทองดอนแปน
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๗

เด็กชายอภิรักษ์ สุทธิบุตร

์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๘

เด็กชายภานุวัฒน์ นาคหล่อ

๓๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน ฮับหลี
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงสินีนาฏ เจือจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๑

เด็กชายณรงค์ชัย โพธิมี

์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงปณิตา หม่องสนธิ
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๓

เด็กชายณัฐพงค์ แซ่ล้อ
๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๔

เด็กชายวุฒิชัย นวนแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ บรรเทา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ ชัยศรี
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๗

เด็กชายอุดมชัย จันทร์เปรม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงอังคณา ศรีตองอ่อน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๓๙๙

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

อรอินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๐

เด็กหญิงนำฝน คนคม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๑

เด็กชายณัฐภูมิ ทองดอนแปน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๒

เด็กชายธนดล ชิตวิลัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บรรตะคุ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงนิม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๕

เด็กชายศราวุธ วังศรีทอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๖

เด็กชายปยุต รูปงาม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๗

เด็กชายกิติศักดิ

์

ขวัญโพน
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๘

เด็กชายวีรชัย สมศรี
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๐๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ แย้มชืน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงนฤมล พลอยมุกดา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๑

เด็กหญิงจันทกานต์ ใจศิริ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ นิลดี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงณัฐชา นวนแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๔

เด็กหญิงกาญจนา วงษ์สนิท
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงกมลชนก เชืออยู่

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๖

เด็กหญิงสรวรรณ จุตตะโน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงสุพัตรา สระทองแล้ง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๘

เด็กชายจิตกร พรประเสริฐ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๑๙

เด็กชายจตุพร สระทองอ่อน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงลลิดา ชาวหล่ม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงชนิตา ผาต่อพงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงสายรุ้ง ชายสีอ่อน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงจิราภา เปยรักษา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ล้อดี
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๕
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

สมบุญ
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๖

เด็กหญิงจันทร์ศิริ ใจแสน
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงปาณิศา สนคร้าม
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๘

เด็กหญิงภัทรวดี พรมรินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา พรมน้อย
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๐

เด็กหญิงอรุณรัตน์ จุลเดช
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๑

เด็กหญิงรวิวรรณ เล่าทรัพย์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๒

เด็กชายวรเมธ เพ็งประเสริฐ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คีรีบุตร
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๔

เด็กชายภัคพล บัวนาค
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงรมิตา สุขวิลัย
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงพัชชา แต่แดงเพชร
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๗
เด็กหญิงเนตรนภาพร

กล้วยอิม

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ ลอดพึง

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงปนัดดา ชาววังเย็น
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เจริญสุข
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงวันดี ขุนแสน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงสุณิษา หาญศึก
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงมณี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๔

เด็กชายพงษ์เทพ ไทยโสภา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๕

เด็กชายวศิน รูปสม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๖

เด็กหญิงวณิษา จันทะแจ้ง
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงสุณิสา ด่านซ้าย
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงรัก -
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๔๙

เด็กชายเม้ง
ไมทราบนามสกุล ๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงสร้อย
ไม่ทราบนามสกุล ๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงอิอิ
ไม่ทราบนามสกุล ๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงรีน่า ไม่มีนามสกุล
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กชายศุภกิจ จันทนา
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงสุภาวดี แหวนเพชร
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงอรสา หอละเอียด
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงณัฐธีรา สุขสำราญ
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทรัพย์ประเสริฐ
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กชายวัชระ -
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงนึกอำไพ ลีแวง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กชายชัยพร โพธิใบ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กชายธนกร ทองดี
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๒

เด็กชายรัชชานนท์ ยาทิพย์
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๓

เด็กชายสนธยา เสน่หา
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงภัทธิรา สุขอุดมกอบกุล
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กหญิงนิภาธร สุขอุดมกอบกุล
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดำรงศิริฤกษ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กชายบัญฑิต เหลืองขมิน

้

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๘

เด็กชายชาติชาย พิมพ์วงศ์สวย
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๖๙

เด็กชายสราวุฒิ แซ่เตียว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๐

เด็กชายภควัต มังกรทอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงวิชุดา ศาลาคำ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๒

เด็กหญิงทัศน์วรรณ พวงแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๓

เด็กหญิงนำฝน ไม่มีนามสกุล
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๔

เด็กหญิงฟาใส ไม่มีนามสกุล
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๕

เด็กชายวรวัฒน์ พรรณมี
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๖

เด็กชายนเรศ เหรียญเลิศพร
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๗

เด็กชายเจษฎา ชมภูวิเศษ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๘

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ภู่ห้อย
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๗๙

เด็กหญิงอชิรญา ทิมพิทักษ์
๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กชายอชิตะ ศรีเพียนเอม

้

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงนันทิชา มีสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กชายอาคม ไม่มีนามสกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงกาญจนา ศรัทธาผล
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กชายธวัชชัย กุลหงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงธันยาภัทร์ เพ็ชรเกลียง

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา คงเวช
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กชายธันวา พูลทรัพย์เจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๘

เด็กชายธนาธิป ตันธีระพลชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงณิชา ปานมณี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๐

เด็กชายวิทธวัช พลอยเหลียม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ ศิริวงษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กชายมนตรี ทิมประเสริฐ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงธาราวดี ดวงผาสุก
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๔

เด็กชายก้องภพ ท่าฉลาด
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๕

เด็กชาย .ธีระพงษ์ ยางงาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงธนชนน มะลิ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๗

เด็กหญิง .ณัฐฑริกา แตงนึง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงธิติกาญจน์ คุ้มครอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงโสภา ฤทัยทิพากร
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงภัทรวดี เขียวชะอุ่ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงณัฏฐนิดา อุไรรักษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กชายรณฤทธิ

์

จันทร์ดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กชายอธิบดี ไทรโยคบุตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กหญิง .สุดาวรรณ ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงสุกฤตา อารีรักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ห่วงเพ็ชร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๘

เด็กชายทิเบต อุดม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงวาวา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงวริศรา พ้นภัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๑

เด็กชาย .ธีรภัทร พิมพ์พระพรหม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กชายวิวรรธน์ สุประดิษฐ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงเดือน องประโคน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กชายภัทรพล นพมาฒ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงเจนจิรา อินสว่าง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีเงินวิเชียร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กชายวุ้น ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กชายหนุ่ม ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กชายจอร์ท ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงปารณี บุญเลียง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงนันทนา ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กชายอมรชัย สหชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กชายสุรสีห์ ปูจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงอัจฉรา กลีบเมฆ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงดรุณี ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงอาภัสรา อ่องศิริ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กชายภูมิรพี อะกะยอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กชายกีรติ ยีโถหุ่น

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงนันทิดา หิรัญกุล
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๐

เด็กหญิงวสิตา ทองปลิว
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กชายพัทธดลย์ คันทะพล
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๒

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

แสวงทรัพย์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กชายกลวัชร ธรรมไพโรจน์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงสุพรรณษา ภู่รักษา
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงจินดามณี อินทร์ปน
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงกฤติยาณี จุลเวช
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงอังคณาง รืนจิตร

่

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงวรรณวิกา นอและปญญา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงศิริวรรณ อินทร์ปน
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงชีวาพร หนูทอง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ไม้แก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงณัชชา เอียมสะอาด

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงจิรภิญญา สุวรรณเวช
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กชายภานุพร งามสม
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กชายณัฐพล พวงทอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๖

เด็กชายพัสกร ชัยทิพย์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๗

เด็กชายปรัชญา อาจหาญ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงภัทริดา ใสกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงอณัชชฎา ลอยอินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงกาญจนิกา เชือวู้หลิม

้

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๑

เด็กหญิงนิภาวรรณ สุขศรีเลิศวิชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงชาริณี ทรัพย์สมบัติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงปภาดา มีประเสริฐ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กชายพสธร หนูทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กชายบอล ไม่ทราบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงดาวรุ่ง
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กชายมนตรี แรตประสิทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ภู่รักษา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงมณฑิตา หลวงภิเภก
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กชายทัตเทพ วงษ์ขวัญเมือง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๑

เด็กชายสิทธิวัฒน์ ผ่องงาม
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงนฤมล ยังยืน

่

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงศิรินภา ศิริโยธา
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๔

เด็กชายภูติวัฒน์ รักคลำ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงนิยุตา แก้วมโนรมย์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กชายกัณม์ วรายุนราภัทร
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กชายปณณวัชร์ ธนสินจารุพงศ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ กองมณี
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงกาญจนา ไพฑูรย์ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๐

เด็กชายนิรภัฏ กองสนัน

่

๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงนำทิพย์ สกุลณีย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงเหมียว -
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กชายจิรายุ จรัสกาญจนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๔

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

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๕

เด็กชายภูวดล นิยมศักดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงณัฐกมล คำจุน
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงมลฤดี ศรีใหญ่
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงวรวรรณ ภู่ฉุน
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๗๙

เด็กหญิงอาลิตา ช้างพลาย
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๐

เด็กหญิงณัฐรินีย์ แซ่โซว
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๑

เด็กหญิงอาริสา หมวดเอ่น
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๒

เด็กหญิงปลิตา ไม่ปรากฎ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิมพันดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงกชกร ฝดศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงภัคจิรา ผดุงม่วงทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงอจิรวดี อาภาทิพาภรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กชายธนวัตร นิลรอด
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๘

เด็กชายอานัทชัย สกุลณี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กชายวรวุฒน์ คชเม่น
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กชายอภิรักษ์ เชือมแช่ม

่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กชายชนาธิป จานทอง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กชายอานนท์ สายเม้า
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงรัฐสิมัญ ปนทอง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กหญิงสุพิชชา อินทร์ประเสริฐ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๕

เด็กหญิงวิภาดา สำแดงเดช
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๖

เด็กหญิงนวรัตน์ หลวงทิพย์
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๗

เด็กชายจิตติวัฒน์ ลีฮะนนตรี

้

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๘

เด็กชายอำนาจ พานาม
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงกรกนก ปอมหิน
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงอฐิติญา เรืองศรี
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงจิราภา โคกสำรวย
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงนราธิป พันธ์สินธุ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงชลธิชา ศรีรักยิม

้

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ทับทิมทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๕

เด็กชายพงศ์พันธ์ กุลศิริกาญจน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๖

เด็กหญิงสุพัชชา บุญแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๗

เด็กชายศุภสิน สมรูป
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๘

เด็กชายอภินัท ขุนทอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๐๙
เด็กหญิงอาทิตย์ตญา จ้อยร่อย

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงดวงใจ สร้อยสน
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา พินิจอักษร
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงพิชณาฏ พรมสี
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๓

เด็กหญิงอริษา พรมทรัพย์
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๔
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

สมจิต
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ นาสมรูป
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงพรพิมล สินธนู
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๗

เด็กชายชุติพนธ์ ตันเส้ง

้

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๘

เด็กชายภัทรพล กุลไชยกุล
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กชายวัลลพ นุชอิม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กชายทศพล จันอ่วม
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กชายศราวุฒิ เสวกสูตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กหญิงมีนา สัทธาผล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เลิศสาตร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงวราพร เหลืองสะอาด
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๕

นางสาวสุภาวดี กล้วยหอม

๑๔/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๖

เด็กชายพีระพงษ์ มะลิหอม
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กชายวสันต์ พันธบัตร
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กชายอภิสิทธ์ เจริญพร
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงศศิภร จงสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงจิราพัชร แก้วสิทธ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงวิดาวรรณ สีจับ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงอาทิตยา อ้นเชิด
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๓

เด็กชายจีรพันธ์ ตรุญกราน
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงสิริกานต์ พันธ์ทับทิม
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงสุรัสวดี พรหมสวัสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กชายกิติพจณ์ เส็งสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๗

เด็กชายภัทรากร ฉิมมสวัสดิพันธ์

์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กชายนนฐกาญจน์ สังขนิษฐ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กชายภัทราวุธ บุญหลง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กชายอานันท์ สมจิตต์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กชายกิตติพร เกษรบัว
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กชายฐิติพันท์ กรีบเมฆ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กชายปรเมศวร์ กล่อมจิตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กชายธนิน สรรสม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงวรัญญา นพกร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กหญิงนวรัตน์ พรหมสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กชายรพีภัทร อินทร์กานา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สังข์โพธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กชายกิตติพงศ์ มหาโชติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๐

เด็กชายจักรพงษ์ แก้วทิมบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กชายจักรพันธ์ ช่อศรีคำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กชายฉัตรชัย ชุ่มชืน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๓

เด็กชายชนาธิป วังกุ่ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๔

เด็กชายฐนนันท์ บุญมาพิทักษ์กุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๕

เด็กชายธนกร สวัสดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๖

เด็กชายธนกฤติ ไชยวรรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๗

เด็กชายนนท์วศิน
บุณยรัตน์กานนท์ ๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๘

เด็กชายปญญากร ศักดิสงคราม

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๕๙

เด็กชายปุณณวิช นาคงาม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๐

เด็กชายพงศภัค พิมน้อย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๑

เด็กชายพิสิษฐ์ จันทร์เยียม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๒

เด็กชายภัทธกาญจน์ กรีดกราย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๓

เด็กชายภาคภูมิ เปดทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๔

เด็กชายภานุวัฒน์ สุระคงคา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๕

เด็กชายภูธเนศ สายกระจ่าง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๖

เด็กชายมนพัทธ์ ปรางค์เปรมปรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๗

เด็กชายรชต เสืองาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๘

เด็กชายราเชน จินดารัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๖๙

เด็กชายวัชรพงษ์ บุญงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๐

เด็กชายวัชรากร ขาวเพชร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๑

เด็กชายวิชญภาส โหมงอ่วม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๒

เด็กชายศุภชัย กังน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๓

เด็กชายสมพงษ์ แสนสงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๔

เด็กชายสุรเดช เบาแรง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๕

เด็กชายสุริยา พุมมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๖

เด็กชายอธิบดี เรือนแพร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กชายอนุพงศ์ อินทร์กานา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๘

เด็กชายอภิชาติ สมพงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฟกแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๐

เด็กชายโอม ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ณ บางช้าง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ อินศรีโสม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงเกศราพร สระพลอย
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงจริยา ขวัญมี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงชนิสรา แดงละมูล
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงชลิตา สมานทรัพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงชุติวดี ใจมัน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ -
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงทิพรดา บุญประเสริฐ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงปภัสสร บุญคุ้ม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงปุณยนุช กาจนานุกูล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงพัชราภา ตาลเถือน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำวงศ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงมนัสวี เซียงฉิน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงเล็ก -
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงวรรณวิภา สุขนะลำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงวราลักษณ์ ตาลเถือน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงสวรรญสร อุทัยวัตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๖๙๙

เด็กชายนัทภูมิ ภูมิหิรัญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๐

เด็กชายสุทธิรักษ์ เจริญพินิชย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๑

เด็กชายณัฐพล งิวลาย

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๒

เด็กชายสิทธศักดิ

์

นิสัยตรง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๓

เด็กชายอดิเทพ ทิมพิทักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๔

เด็กหญิงนิดา
ไม่ปรากฎนามสกุล ๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๕

เด็กชายประพันธ์ ลิขิตไพบูลย์กิจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๖

เด็กหญิงธาราวดี วุ่นเนียม
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงกาญจนา นามศักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงจิตสุภา นาเวช
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๐๙

นายเกษฎาคาร ต้นเกษ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๐

นายจักรพัฒน์ ทองสัมฤทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๑

เด็กชายธนพนธ์ เหลืองสอาด
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๒

เด็กชายพรภวิษย์ รุ่งแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๓

เด็กชายศุภกร หลูเจริญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๔

นายอดิศักดิ

์

ยาแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๕

เด็กชายอนุชา แผลงเดชา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงณัฐวรา ก้านเหลือง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กชายธนภัทร มีนิลดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กชายธนทัต มาโนช
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๑๙

เด็กชายนันทวัฒน์ หันนาคินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กหญิงลักษิกา นามศักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กชายสหรัฐ ศรีเพียนเอม

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๒

เด็กชายสถาพร ปยะพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๓

เด็กชายอภิรักษ์ สดใส
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๔

เด็กชายเอกรัตน์ เท่าเทียม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงพิมพิศา มีศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงศศิธร หมืนวิชิต

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๗

เด็กชายเฉลิมราช หลงเหล็ก
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๘

เด็กชายประพัฒน์ ล้านคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงอาฬวี แก้วมณี
๓๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๐

เด็กชายธวัชชัย ก้านจักร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๑

เด็กชายสมศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงณิชกานต์ จุญพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงชลธิชา มีเคลิม

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๔

เด็กชายปญญาพงษ์ วงขำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๕

เด็กชายวรวีร์ เหลืองรุ่งวารี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๖

เด็กชายกรฤต ทวีฤทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๗

เด็กชายณัฐชนน ทองใบ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๘

เด็กชายณัฐภูมิ ดำขำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงกรรวี สบายยิง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงญานินี แก้วประดิษฐ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงนริศษา เหลืองประเสริฐ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงปวิศรา ศรีนวล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงปาลิกา จงเจริญธนกิจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงปุญญาดา กุลไชยกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงภัคจิรา บุญเชิด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงวัชรภรณ์ ประกอบแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงอรญา อักษรธนาวัฒน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงอาทิตรา พวงมาลัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๔๙

เด็กชายกิตติธัช ทิพพะโอสถ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ โตล้อม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ประทุมนันท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๒

เด็กชายนันทโชค สุขเกษม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๓

เด็กชายพชรพล เผ่าต๊ะใจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๔

เด็กชายพีระพงษ์ วีระพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๕

เด็กชายรัฐภูมิ วรรณชาติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๖

เด็กชายวิวัฒน์ แก่นคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๗

เด็กชายกฤษณัฏฐ์ โรจนอัครพนธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๘

เด็กชายสรศักดิ

์

น้อยเทศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๕๙

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ศรีประเสริฐ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๐

เด็กชายอธิป พรนภาเจริญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๑

เด็กชายอธิวัฒน์ เปลียนพุ่ม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๒

เด็กชายอัคครพล ศิลาเวียง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๓

เด็กชายโอภาพัฒณ์ บุญมี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงกรองทอง สดใส
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงชนัญธิดา เลิศสกุลวงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงญาณิศา โคตะมะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงธีรนุช บุญตุฉาว
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงบัญฑิตา ขันธ์แก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงปภาวดี จันทะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงนัฐธนัน ภูมิลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๑

เด็กชายกิตติอมร นงนุช
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๒

เด็กชายขจิตพงศ์ อรรจนพจนีย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๓

เด็กชายจิรัฏฐ์ โฆษิตวณิชย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๔

เด็กชายชยกร คงเกษม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๕

เด็กชายชุษณะ อุ้ยฟก
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๖

เด็กชายฐิติวุฒน์ ครุฑชืน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เรืองขันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๘

เด็กชายพงศกร พุมมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๗๙

เด็กชายพลวัฒน์ ฉิมเงิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๐

เด็กชายวงศกร ฉายอรุณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๑

เด็กชายสุประวีณ์ เอียมอาจ

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๒

เด็กชายอภิชาติ ตังการุณจิต

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๓

เด็กชายอภิวิชญ์ บุญหมัน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงจันทกานต์ จิตนิยม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงพัทรภรณ์ คิวองอาจ

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๖

เด็กหญิงธัญทิพย์
กาญจนบำรุงสกุล ๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๗

เด็กหญิงนรมน ทรงประกอบ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไพรงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๘๙

เด็กหญิงรักษ์ชนก พลอยประเสริฐ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๐

เด็กหญิงวรรณชนก พรหมสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงสุชานาฎ ทุ่งกาวี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๒

เด็กหญิงเอมี กุญชร

่

วิลคอกซ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๓

เด็กชายรณกร ธนาศตานนท์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๔

เด็กชายกฤตเมธ จันทร์ฉาย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๕

เด็กชายกมนทัต เซียงฉิน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๖

เด็กชายชยนิน เล้าโสภาภิรมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๗

เด็กชายณัฐวรรธ ลิมพะสูตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กชายธนชัย ดอนไพร
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๗๙๙

เด็กชายปฐวีย์ ทองดอนเหมือน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๐

เด็กชายวรพล ศิรินภากาศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๑

เด็กชายสุเมธ ฉายภาค
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงปุณฑริกา สารีผล
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๓

เด็กหญิงทิพย์วารี สีหาพรหม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงบุญนิสา เทียมไทย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๕

เด็กหญิงธมนต์ภัทร ฤสิงห์พิชย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๖

เด็กหญิงวสุนันท์ สุภาพ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงอัญชิสา บุญทวีวรพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๘

เด็กชายปองพล ทับทิม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๐๙

เด็กชายนนทพัทธ์ วศินนิติวงศ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๐

เด็กชายนพวินท์ ปนตาเชือ

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๑

เด็กชายปลายกริช พิลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๒

เด็กชายภาคิน แก้วประดิษฐ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงกีรัตยา เสือดาว
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๔

เด็กหญิงแพรวา สบายยิง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงอริสรา มิงจงเจริญ

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๖

เด็กชายธีร์วรา จันทร
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๗

เด็กชายวรเมธ บุญช่วยเหลือ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๘

เด็กชายกันต์ธีภพ อินนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๑๙

เด็กชายฉัตรตรี อินทโรหิต
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงนันทนัช ชินคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงพิชญธิดา ติระวานนท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงปณฑิตา วรรณะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ศิริพิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๔

เด็กชายเฉลิมวงศ์ ดอนเจดีย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๕

เด็กชายธนภัทร ลัดเครือ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๖

เด็กชายกิตติทัต เอียมสะอาด

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงธนัญญา ถึกจรูญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๘

เด็กหญิงสิริลักษณ์ จันทรักษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๒๙

เด็กหญิงแพรวา บุญชูเชิด
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๐

เด็กชายวรินทร ทองเรือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ บัวเกตุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๒

เด็กชายภาสกร เนียมหอม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๓

เด็กหญิงญาณิศา ทับทิมอ่อน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงเกสรา แซ่ตัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๕

เด็กหญิงพิชชาภา เดชรุ่ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงญาณิชสา คำวงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๗

เด็กหญิงพนิดา เหลืองประเสริฐ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๘

เด็กชายธนพงษ์ เหลืองสอาด
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๓๙

เด็กหญิงชลดาอร ปองหลง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๐

เด็กหญิงพรไพลิน สืบบุก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กหญิงวิรากานต์ คชายุทธ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กหญิงพรชิตา ช่วยโชติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๓

เด็กหญิงนวรัตน์ สร้อยสกุลณี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๔

เด็กชายสหรัฐ ชืนพล

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงชนิษฎา วุฒิวโรดม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงวรรณนิษา แตงอ่อน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๗

เด็กชายพงศกร พรานกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๘

เด็กชายพงศธร แย้มอาษา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๔๙

เด็กชายธนวรรธน์ ตันธนกิจไพศาล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๐

เด็กชายนฤปนาถ แต่แดงเพชร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีวิโรจน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๒

เด็กชายนิชฌาน เรือนเพชร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กหญิงอาภัสร
ตรีกาญจนวัฒนา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กชายเขมรุจิ บัวลำเลิศ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กชายจิรวัฒน์ เสาร์ม่วง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กชายธวัลรัตน์ ศรีประยูร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงธัญณิชา ศุภเทียน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๘

เด็กชายณัฐวรรธน์ ธวัชวดีวงศ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงชัชชญา บรรทัดกาญจน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กชายณฐินี พรานเจริญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงรินรดา แต่แดงเพชร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๒

เด็กหญิงกัลญา ขุนทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๓

เด็กชายโชติพัฒน์ ขันศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ เขียวเรืองงาม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๕

เด็กหญิงอรณิชา สุเมธาวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงอุษณี แซ่ตัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๗

เด็กชายญาณภัทร วรรคดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงแพรวรุ่ง เชียงทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๖๙

เด็กชายภูวดล โสภา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๐

เด็กชายกรวิทย์ ประจิมนอก
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงวิริฒิภา คชรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๒
เด็กหญิงณารายทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ลอยมา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๔

เด็กหญิงนารา จาบกัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๕

เด็กหญิงอารียา ไกรรักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงศิธกาญจน์ แสงพารา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๗

เด็กหญิงกิรณา สระทองกลัน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๘

เด็กหญิงฌานิยา ลีฬหากาญจน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลียว

้

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๗๙

เด็กชายธนภัทร บุญประสพ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๐

เด็กชายพชร พรนิธิสกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๑

เด็กชายเตชิต
ธนาวรรณโอภาส ๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๒

เด็กชายชาญชนม์ ไคลมี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจจริง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๔

เด็กชายชัยชนะ ดวงสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๕

เด็กชายจิรภัทร สุขสม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๖

เด็กชายภัทรดนัย ใจดีสกุณี
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๗

เด็กชายไกรวี หิรัญกุล
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๘

เด็กชายหัสดิน จอมวัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๘๙

เด็กชายณัชนนท์ เศษดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๐

เด็กชายทีรพล ประจงไสย
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๑

เด็กชายสุวิกรม สาสุข
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กชายเตชินท์ วุฒิวโรดม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงธิตินนท์ ยุวานนท์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ พูลสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงวัศยา สวนสำราญ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงพัชรีพร ทองสุทธา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงเขมจิรา ประทุมสูตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน เข็มเงิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงพนิตตา เสถียรุจิกานนท์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร สุนทรศิริ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๑

เด็กหญิงประภาพร สนใจ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุรวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ มามี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงฑิตฐิตา พึงแพง

่

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวีรศิลป

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงขวัญพัฒน์ กาญจนภิญพงศ์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๖
เด็กหญิงกานต์พิชชา ชมจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กชายคณิติน แสงพรหมมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กชายธีรชานนท์ วงษ์เอียม

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กชายปณณวัชร์ สุพัฒน์รัตนสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กชายวรภัทร เยรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๑

เด็กชายธนพล เทพทับทิม
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๒
เด็กชายเกียรติสุรเดช จำป

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เนตรน้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๔

เด็กชายศิววงศ์ วิจิตรศิริโชติ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๕

เด็กชายธนวัต ตุมรสุนทร
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๖

เด็กชายอดิวิศว์ จิตนิยม
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๗

เด็กชายกนกพล ศิลลา
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๘

เด็กชายธนัชพงศ์ จินดาเย็น
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๑๙

เด็กชายพลัชพงศ์ สืบหิรัญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๐

เด็กชายธนพัฒน์ ถาวรวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๑

เด็กชายปณัยกร บุญกอ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๒

เด็กชายณฐกร ชัยทวีทรัพย์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๓

เด็กชายศุภณัฐ ตรีวงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ พิมพ์พงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๕

เด็กชายบุญยกร เทียมเมฆา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๖
เด็กหญิงนันนวพรรษ ภาวะกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงอัญชิสา แก้วมีมาก

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงฐิติญา เนตรน้อยสกุล
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงภัทรพร วรอาภรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงสมิตา ภาถีย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงนิธินันท์ ปจฉา
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงกฤติมา งามพิศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๓

เด็กหญิงญาณภัท บัวกลิน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงพิชญาวี ยันตะพานิช
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงณามิกา
รัตนานนท์เสถียร

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๖

เด็กหญิงเพียงพอดี เจิงสอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กหญิงพรนภัส เหลืองสอาด
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงพิชญาภา อุ่นจิตติ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงนวพร ชำพาลี
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๐

เด็กชายนันท์มนัส คำภาพัก
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๑

เด็กชายวิธวินท์ ชมรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๒

เด็กชายพงษภูมิ พลอยมุกดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๓

เด็กชายชลากร ศรีวงษ์ศิริวัฒน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๔

เด็กชายชยานนท์ เพิมนาม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๕

เด็กชายณัฐชนน กำไร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๖

เด็กชายอนันต์ ดาปาน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กชายกันติชา อินมา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๘

เด็กชายสุขเดช ครุฑศรีคง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๔๙

เด็กชายนนทรัตน์ คุ้มอยู่
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๐

เด็กชายศิวัช อารีย์ชน
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๑

เด็กชายกานต์ แก้วศรีศุภวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๒

เด็กชายศิวา อินทร์ปญญา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กชายณฐกร สัมมาทิตฐิ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กชายสาธุ ญาณะณิสสร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กชายธัญเทพ นิลทวงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กชายศรัณญ์ ศิริชุมแสง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

คุ้นเคย
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงโกลัญญา อมรเสาวภาคย์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงนิธินาฎ สมบูรณ์วัฒนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ทิพขัน
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ เพรียวพานิช
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๒

เด็กหญิงศิรประภา อำนวย
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ใจดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงโศภิษฐ์ กาทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กหญิงสมิตา เอียมสอาด

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงโชติกา กระหวาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กหญิงอักษราภัค ลอยแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ไกรเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงพีรนุช เดือนกลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงพรวิศาข์ สมทัศนกุล
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ตังเหรียญทอง

้

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงฐิตารีย์ หงส์ไชยกุล
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กชายอชิรวิทย์ รัชนีลัดดาจิต

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๔

เด็กชายภาวิต ทองนุ่ม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๕

เด็กชายอภิภู สายอร่าม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กชายภูวดล บัวบาน
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กชายธีรภัทร์ รุ่งมณี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กชายวีรชัย จันทร์เกตุ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กชายพิสุทธิ สุตตันติปฎก
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๐

เด็กชายปยวัฒน์ เอียมเจริญ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๑

เด็กชายธรณ์เทพ ชลประเสริฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๒

เด็กชายสิรภัทร สุวรรณเสริม
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๓

เด็กชายณัฏฐ์กฤศ เจนวัฒนะมงคล
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๔

เด็กชายวชิรวิทย์ เอียมสุพรรณ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กชายสิงหราช สิงห์แจ่ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กชายกรกฤต เอียมอาจ

่

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงกิติพิยดา สัตยกาญจน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงอิสรีย์ จันทรวัฒน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงสิริกร พฤฑฒิกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงชัญภรณ์ บัวหลวง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แก้วพิทักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงปุณิกา บูรณธนานุกิจ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงพาฝน ลีเกษร

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงสรัลรัตน์ ประมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงณัฏฐ์วดี ไพศาลย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงขนิษฐา เฮงเส็ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงไปริญา พราหมโพธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงจิราพัชร แสนสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ คชรินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงศศิชา เสือใจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงณิชชา ปนประชานันท์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงลักษิณา แตงคำ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๓
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ราชวงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงสิมิลัน เลาหชัยนันท์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กชายมาฆบุรณ เกตมณี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กชายศิวกร สว่างศรี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กชายกิตตินันท์ พุทธิเสาวภาคย์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กชายพงศ์พัทธ์ นนทสุต
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๐๙

เด็กชายพิชุตม์ มลสวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๐

เด็กชายการัณยภาส ศรีจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กชายภัทรพงศ์ จีนาภักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๒

เด็กชายธเนศ เมือบสน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กชายก้องภพ ไพศาล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๔

เด็กชายธีรภัทร วุฒิเอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๕

เด็กชายอภิวิชญ์ ใจอารีย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๖

เด็กชายจักริน สินทรัพย์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๗

เด็กชายพรภวิษย์ กาญจนลาวัณย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ กาญจนลาวัณย์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๑๙

เด็กชายกันต์ดนัย อุณหะ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงรุจิรดา ถาวรวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๑

เด็กหญิงปพิชญา ตังไตรธรรม

้

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงนันท์นลิน จำปาแถม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงนวภัทร โพธินันทวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงพรกัลธิชา วงษ์คงคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงไอรินทร์ ศุภพิรยกรรังษี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงมัชฌิมา วงศ์ประภา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา ปนทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงสุเนตรตา คล้ายจันทร์พงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงสุรางค์พิมล อังควนิช
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๐

เด็กหญิงบุญสิตา วงษ์ธัญญะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ลีวัฒนา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กิจธรรมกูลนิจ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงจิรกานต์ ตันติวัฒนสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงโยษิตา อาจราชกิจ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงกษมา เกษมโสตร
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงศิรดา แสงทอง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงสุพิชฌา พัฒนมาศ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๘

เด็กหญิงญาณินท์ บ่อบัวทอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๓๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ชัมพาลี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๐

เด็กชายคมน์คณิน กุสุนทร
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๑

เด็กชายการัณยภาส ปนทองดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๒

เด็กชายธีรภัทร เลิศศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๓

เด็กชายวชิรวิทย์ เจริญพร
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๔

เด็กชายวิวัฒฐนไชย สมบูรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๕

เด็กชายธนธรณ์ จันทราภาขจี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๖

เด็กชายภัทรพล จันทร์เทพ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๗

เด็กชายกษิดิเดช

์

อุ้ยทรัพย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๘

เด็กชายกันตภณ ทองแท้
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๔๙

เด็กชายธนาวุฒิ อิมลา

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๐

เด็กชายปยวัฒน์ เกียรติดิลกรัฐ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๑

เด็กชายวรภพ หอไตรรงค์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๒

เด็กชายพีรวิชญ์ แสวงศักดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๓

เด็กชายจิรัฎฐ์ สุนทรวงศกร
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๔

เด็กชายภูมิรพี เหลียมจงกล

่

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๕

เด็กหญิงมีนา วิบูลย์ศักดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวีรศิลป

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงกวิสรา ศรีสมบูรณ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กหญิงณิชาภัทร ผ่องใส
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงกชพรรณ อินปน
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงชลัสสวดี ตันเจริญ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ สิมมาโคตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กหญิงนัทธมน จิณแพทย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๒

เด็กหญิงนิชาภา กาญจนการัณย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงอารยา ศรีอนันต์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงสุมิตรา เขมะนุเชษฐ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงสิริวดี แอนโทนี

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงปองขวัญ หอมสง่า
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงณิชกมล สุภาพ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงญาณิศา ยังยืน

่

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวีรศิลป

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฐิติเหม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กชายทัศน์พล แผนกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๑

เด็กชายจีรยุทธ พริงพงษ์

้

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๒

เด็กชายณภัทร บุญเชิด

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๓

เด็กชายภาคภูมิ หมู่ม่วง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๔

เด็กชายศรัณย์ ฉายะเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๕

เด็กชายพัทธดนย์ อุทยานวรรธนะ
๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๖

เด็กชายกิตติภูมิ ภัคพาณิชย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๗

เด็กชายธนภัทร เหมือนรุ่ง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๘

เด็กชายเตโชดม พลายละหาร
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๗๙

เด็กชายอนุชิต หว่านพืช
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๐

เด็กชายกอราช เกือกอบ

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๑

เด็กชายภรภัทร เสือดาว
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตันติวัฒนสิทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๓

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จำนงค์ผล
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ รอดคลำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๕

เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร ทิพยาลัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๖

เด็กหญิงชลธิชา ฉุยเนย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงนลินรัตน์ พงษ์วิทยภานุ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงจิราลักษณ์ ตังศักดิเจริญสุข

้ ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงจิรชิญา ธัญญศรีรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงปรียาพร ขาวขำ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงชนกพร สุธาไทยารักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ คงพรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๓

เด็กหญิงนุตประวีณ์ เกตุแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงอนันญพร อินทรไพบูลย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๕

เด็กหญิงไอลดา ภาคภูมิ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงภัทรวดี วัยวัฒนะ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงธันยรัตน์ เวียนเทียน
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงปณฑิตา ทวีระวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทองคง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๐

เด็กชายกฤติน พันธุ์ภักดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงณัฎฐธิดา วันทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ตันติสวัสดิวงศ์

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวีรศิลป

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๓

เด็กชายณัฏฐพล ปรีชาวิทยาพละ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงนภสร พูนขวัญ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงปทิตตา จรัสโอฬาร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๖

เด็กชายณัฐภัทร อริยรัตนธรรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๗

เด็กชายพลลภัตม์ ณ  ปอมเพ็ชร์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงนิรชา เวชยชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงพัชรีพร รักเพียร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๐

เด็กชายมหาสมุทร ปนทอง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๑

เด็กหญิงชนนิกานต์ สาสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๒

เด็กชายอภินัทธ์ เกษมวิริยนนท์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๓

เด็กชายกฤตภัทท์ ทองโคตร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กชายรวิพล พลกรรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กชายชัชพล สมบูรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงพิชญาภา มากแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กชายวีระเดช สมทบ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๘

เด็กหญิงณัฐกมล หลีหล่อง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๑๙

เด็กชายภาสกร อ่อนโพธิแก้ว

์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวีรศิลป

วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๐

เด็กชายศิวากร มาลาพงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๑

เด็กชายพิชุตม์ มันใจ

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๒

เด็กชายธนกฤต กล้วยแดง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๓

เด็กชายต่อตระกูล ทองเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา วงศ์เปยมทรัพย์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๕

เด็กหญิงอรุณรัศมิ

์

คำพ่วง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงอัจฉรียา ไชยกาญจนวัฒน์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงจารุกัญญ์
ประเสริฐตันติกุล

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงอารยา ผ่องใส
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงลภัสรดา แก้วทอง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงญาณิศา สีดาเหลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๑

เด็กหญิงศริญญา รัตนบำรุง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กชายคีตะณัฎฐ์ สุทธิสนธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กชายปรเมศวร์ ทรัพย์ปานา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กชายอติวิชญ์ สำรองกนก
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กชายสีรุ้ง หุตะนาวิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กชายณภัทร ตันธนะชัย
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กชายวชากร ผิวเหลือง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงรินรดา ไล้ฉิม
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงดิษยารินทร์ รัฐกรอนันต์เดช
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พวงพี

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๑

เด็กชายพงศ์ภรณ์ คงบางพระ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กชายภวัต สามลปาน
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงเบญญาภา ดอกแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงนิมิดา เมฆประยูร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงภัคสณาง โยนิรันต์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กชายมโนชญ์ธัมม์ ศรีนิล
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๗

เด็กชายศรัณย์ บวบทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กชายอัครวินท์ รักดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กชายวชิรวิทย์ วิทยาบำรุง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ หอมหวล
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงสโรชา แซ่เจ็ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กชายชยางกูร เกศธนากร
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กชายอเนชา เซ็นเครือ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กชายนครกานต์ จันทเสฏโฐ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงปณาลี วงษ์ดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กชายสุชาครีย์ สระศรีสม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๗

เด็กชายสรชัช อุ่นอร่ามวัฒน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กชายพิสิษฐ์ กิตติวินิชนันท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กชายยศพนธ์ เหนียงแจ่ม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กชายชัชธน คำวงศ์ษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กชายปญญา มะโนรมณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กชายอาทินันท์ แก้วเกตุ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กชายรวิภาส ชัชวาลย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กชายธนโชติ อินทศร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กชายภูริณัฐ สอนเพีย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กชายวงศกร ฉอยทิม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กชายเตชินท์ อุ่นจิตติ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ พิลา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กชายภูสกร จารุพงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กชายธิปปริญญ์ มีสำลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กชายปกรญ์ พึงไทย

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กชายอนุพงษ์ จำปาคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๓

เด็กชายศิรวิทย์ นิจแสวง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงสุวิมล วงษ์ทองดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงจิราพัชร เกตุมังมี

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงณัฏฐพร เหลืองอรัญนภา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงธัญชนก เอียมนวม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ มานะดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา จำป
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงปริชญา ยะนิล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ จันทวิชัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๒

เด็กหญิงพัชรพร เทียนทองดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงอาภา มณีวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงอนัญญา ทองเปยม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงสรัลพร ฉันทปราโมทย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงรฎาณัฎ พรหมมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงฐาปนีย์ ใจเย็น
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงสรัณญา แก้วใหญ่
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงณัทธมนพร รักษี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กหญิงไปรยา เพ็งบุญชู
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กชายศุภณัฐ รุ่งเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กชายสิงหนาท แต่แดงเพชร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กชายภัทรกร กองเพชร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๔

เด็กชายภัทรพล นิธิโภคสกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กชายทรงศักดิ

์

อิมเอิบ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๖

เด็กชายธัญวัฒน์ ศักดิฉัตรมงคล

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๗

เด็กชายศิริพล โกศลรัตนพร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๘

เด็กชายเจตณัฐ บัวขาว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๑๙๙

เด็กชายณัฐวริทธิ

์

ชูบุญทรัพย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๐

เด็กชายธนภัทร นิมรักษา

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๑

เด็กชายสิรภพ ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทรัพย์มังสังข์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๓

เด็กชายณัฐพัชร ภูเดชาประเสริฐ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๔

เด็กชายชโยดม นาคสวาท
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๕

เด็กชายกรกช ทองแย้ม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๖

เด็กชายวีรภาพ ตังวินิจกุล

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๗

เด็กชายกฤติกิตติ วสุชติวัฒน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๘

เด็กชายสริต สันติสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๐๙

เด็กหญิงพรนพิน ฉิมพวัน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๐
เด็กหญิงณัฏชนันท์พร

เอกรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ เก่งกล้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๒

เด็กหญิงจุฑาสินี สมสมัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๓

เด็กหญิงพิยดา สุขเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงปุญญิศา สว่างเมือง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงพัชร์พิชา คูณชัยพานิชย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงโยษิตา คชสาร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงณิชชาภัทร บุญหมืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงณิชากร สระทองพรม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงภูษณิศา ชูบุญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ลีสุพรรณ

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงเมธาวี อิมฤทัย

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โครพ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๓

เด็กหญิงกฤตาณัฐ ธนานนท์นิวาส
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงจิรญาดา มานะภักดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๕

เด็กชายชนะเดช ปรีชาวาท
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๖

เด็กชายปณณวิชญ์ วงศ์วัชรมงคล
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๗

เด็กชายศุภกร ปานหอม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๘

เด็กชายตรีบูรณ์ ธรรมชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๒๙

เด็กชายธนัยฑวัฒย์ อินสว่าง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๐

เด็กชายณกุลกานต์ ศรีสุขวงค์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๑

เด็กชายรัฐภูมิ ขยันการ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๒

เด็กชายทินกร ดอนพรายเพชร
๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๓

เด็กชายอธิวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๔

เด็กชายธนพล ศรีธรรมรงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๕

เด็กชายนิธิพัฒน์ วงษ์วิจารณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๖

เด็กชายสิรศิลป ทิมน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๗

เด็กชายสิรวิชญ์ วรภคบุญญา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๘

เด็กชายสุวรรณภูมิ ยิงภิญโญ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๓๙

เด็กชายชิติภัทร เธียรโชติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๐

เด็กชายจิรัฏฐ์ แดงอุทัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงเขมากร ขันวิชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๒

เด็กหญิงเขมิกา ขันวิชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงศรัณย์พร
กาญจนกังวาฬกุล ๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๔

เด็กหญิงอินทิรา หวังจิตต์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงศุภนุช สมบูรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงวิภาวดี พุ่มดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงสรวงสิริ รัตน์นิยมชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๘

เด็กหญิงกุลพัชร โคกแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงปมิณพร เพียรการ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๐

เด็กชายกชกมล กาญจนวุฒิธรรม
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงนันทิชา
ถินกาญจน์วัฒนา

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงธนัชญา วงศ์อัครานนท์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงพิชฎา เฉลิมกลิน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงพรรณวรท สุวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงณัฐชา อัศวเดชฤทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๖

เด็กชายอนวัช บัวศิริ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๗

เด็กชายภูตะวัน กาญจนกิจขจร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๘

เด็กชายวีรภัทร เหลืองทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๕๙

เด็กชายอาภาสาฬห์ สมทัศนกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๐

เด็กชายเมธี พูลสุขโข
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๑

เด็กชายวิทยา คลังศิริ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๒

เด็กชายฝนหลวง สิทธิสัจจธรรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๓

เด็กชายภรภัทร พันธ์แจ่ม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์หวุน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๕

เด็กชายปุณณภพ สีสัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๖

เด็กชายภาณุรักษ์ แซ่ตัง

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๗

เด็กชายเสกสิฐ กองศาลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๘

เด็กชายสิทธิกร จานแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๖๙

เด็กชายหัฏฐกร เจียวยี

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๐

เด็กชายรพีภัทร เนตรสน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงสุภชา กาญจนสุธา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๒

เด็กหญิงจิราภา เฉลิมจิรารัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงปยนุช เพิมพูล

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๔

เด็กหญิงปยนันท์ เพิมพูล

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงชนิกานต์ ศิลลา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ พงษ์ศิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๗

เด็กหญิงปาริชาต แย้มศิริ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงบุษกร สังข์ทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงจิรัชยา ตรีวงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงสุปรียา กองแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๑

เด็กหญิงธนัญญา วอนเพียร
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงวรรณศร น้อยโสภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงกานต์พิชชา ภุมรินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๔

เด็กหญิงกรสกุล วงศ์บุตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงวิชญาดา คงคาหลวง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๖

เด็กหญิงปานวาด
ถินกาญจน์วัฒนา

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๗

เด็กชายถิรพล อรภักดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๘

เด็กชายปณณธร ดวงดารา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๘๙

เด็กชายพรรษพล พิมภู
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๐

เด็กชายนิธิส เรืองพยุงศักดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๑

เด็กชายปรวรรตน์ คงศิริ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๒

เด็กชายกฤตมุข แก่นรักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๓

เด็กชายธีทัต เทพทับทิม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๔

เด็กชายสรวิชญ์ เจริญจิตร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๕

เด็กชายออมสิน จีนาภักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๖

เด็กชายมนัญชัย ศรีประเสริฐ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๗

เด็กชายนันท์นภัส เอกจีน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๘

เด็กชายจิรายุ จิตนิยม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๒๙๙

เด็กชายคณิศร สังข์คอน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๐

เด็กชายธีระสุทธิ

์

สุตะโคตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๑

เด็กชายภัสชณัฎฐ์ พันธ์ปญญา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๒

เด็กชายสันติ พริงพงษ์

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๓

เด็กชายสุธาการ คงประดิษฐ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๔

เด็กชายสรวิศ ขำนอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงกมลชนก อินทบุตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงสุพิชญา วุฑฒิธันยากร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๗

เด็กหญิงพิชามญชุ์ วงศ์ธนทรัพย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๘

เด็กหญิงณัชชา จำนงกูล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงนัชชา หมืนพหุ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงปาริศา อุดมสินค้า
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุโอฬาร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงทักษพร เตชะสิทธิกรกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงนฤภร กันกง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงสุพรรณี เซียงฝุง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงภครพรรณ สัทธาพิทักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงพุฒิพร แจ่มแจ้ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงพิชญธิดา บุญเลิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงปฏิภรณ์ ล้วนรอด
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงปวีณรัตน์ แสนคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงพิยดา เนียงน้อย

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เอียมยัง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กชายชยุตม์ชน เดชกิตติขจร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ แก้วประดิษฐ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กชายณภัทร ทองนาค

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กชายณภัทร เอียมสอาด

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๖

เด็กชายธนภัทร บุตรดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กชายคมธณชาติ ปลาทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๘

เด็กชายธนกร สืบส่ง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๒๙

เด็กชายมาร์ติน เดอ รุยจ์เตอร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๐

เด็กชายชนสรณ์ โพธินันทวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๑

เด็กชายฉันทพณธ์ เอียมโชติชวลิต

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๒

เด็กชายธนัท ปุยทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๓

เด็กชายกฤษนันท์ เลิศกำธรสิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๔

เด็กชายธนดล เลือนลอย

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กชายไกรสิทธิ ศรีแสงฤทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๖

เด็กชายสิปปกร ทองเปราะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๗

เด็กชายพิศิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๘

เด็กชายฐปนวัฒน์ เลือนลอย

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงอรปรียา นัยเสถียร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงพัชรศรี อัศวเดชฤทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงณฤดี ดอนเจดีย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงอนัญญา นางแย้ม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงญาณินษ์ภัค แสงจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงปาริฉัตร วังขนาย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงภารดี มะเริงสิทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๖

เด็กหญิงจิราพัชร สุขสม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงรฐา คะเณมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงปญญาพร ดุลย์มา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงสวิชญา ศีลแดนจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงกวินธิดา สินคงเจริญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงธีราพัทธ์ จารุถิระสวัสดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงปริยากร พงศ์พิริยะจิต
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงธีรดา แซ่เฮ้า
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงพิมอักษิพร จีรกาญจน์กุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงจิดาภา เฟองฟู
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงเพ็ญกวิณ สะพรัง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๗

เด็กชายพลาธิป อุรารักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงญาดา ทองดีเลิศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๕๙

เด็กหญิงพิชชาอร นุ่มฤทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๐

เด็กหญิงสุวิชญาน์ จันทร์เพ็ชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สมบูรณ์สิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๒

เด็กชายณัฐฐนันทิ

์

เหลืองรัชนาท
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา สุวรรณฉิม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๔

เด็กชายยุทธชัย บัวจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กชายวรภัทร บุญยงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กชายพศวีร์ พรหมมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๗

เด็กชายภควัฒน์ ทรัพย์วโรบล
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๘

เด็กชายปฏิพนธ์ กำเนิดรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๖๙

เด็กชายศุภฤกษ์ วศินนิติวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๐

เด็กชายโดมินิก พี ลีราซัน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๑

เด็กชายณัฐดนัย เกตุพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๒

เด็กชายสิทธธร โอฬารธนภาค
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๓

เด็กชายวัชรชัย สุวรรณวร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๔

เด็กชายณัฐภัทร สวัสดิมี

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กชายธนกฤต กระต่าย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กชายพัสกร ลินจี

้ ่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๗

เด็กชายพัชรณัฏฐ์ ว่องประเสริฐ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๘

เด็กชายชาคริต โพธิทอง

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๗๙

เด็กชายพาทิศ แดงสุวรรณ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๐

เด็กชายวัศวีร์ ศักดิเรืองงาม

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๑

เด็กชายนนท์ ปานศิลา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๒

เด็กชายนิติ บุณยายน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๓

เด็กหญิงทิพมณี บุญรอด

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๔

เด็กหญิงวรกมล เพิมสุวรรณ์

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๕

เด็กหญิงปาริชาติ รักเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงธนัชพร กว้างขวาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๗

เด็กหญิงกชกร ตันเจริญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงทัศนีย์ เขียวแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงดุจดาว เพ็ชรสังวาลย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปานจรูญรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงพัชร์ชิยา สนทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงภาศินี ตังไทยขวัญ

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงมนทิราพร พวงแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๔

เด็กชายจิรสิน ถินทุ่งทอง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๕

เด็กชายพงษ์สรรค์ จรัสโอฬาร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงนภัสสร โรจน์ไพศาลกิจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๗

เด็กชายนพคุณ นรนิล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๘

เด็กชายนพรัตน์ นรนิล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๓๙๙

เด็กชายปธานิน ธีรธรรมนุวัฒน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ภุมรินทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงวราลี สิทธิสิงห์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงข้าวทิพย์ สงวนแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๓

เด็กหญิงอิสรีย์ เทพมงคล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๔

เด็กหญิงจิดาภา ไคลมี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงปวีณ์ลดา สายรวมญาติ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๖

เด็กชายบุริน เชียวชะอุ่ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๗

เด็กชายรัฐภูมิ พลอามาตย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๘

เด็กชายอธิป ต่ายจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๐๙

เด็กชายดรัณภพ ลิมสกุล

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กหญิงเมปวีณ์ ปรีเปรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กหญิงณภัสสร เพ็งผล
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงนภัส กาญจนอโนทัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กหญิงณัฐชา บุญลือ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงฐานิดา ชัยวันดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงณพิชญ์ชนก พุกสุ่น
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๖

เด็กชายธนกฤต หมืนบำรุง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กชายณัฐภูมินทร์ เนียมหอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงจิณณพัต ยิมมาก

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงชนิดาภา อินทร์แก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงสาธิตยา ศรีนิถิ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๑

เด็กชายกัญจน์ นุชลำยอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงอรพรรณ ศักดิพรหม

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กหญิงปุญญิศา ชยพลรัตนะโชค
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ศักดิสุนทร

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงจิรามณี แก้ววิเชียร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๖

เด็กชายกลวัชร พักไพโรจน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กชายกัมปนาท พึงแสง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๘

เด็กชายดุลยวัต วันเย็น
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงณัฐชพันธุ์ วัฒนะสิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงพัชรพร ศรีสุขจร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงปภัชญา ศรีวิเชียร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงรสวิสาร์ เจตน์กสิกิจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กชายชยพล พลายชุมพล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงนันท์นภัส บุญโต ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กชายณัฏฐศักดิ

์

เรืองศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กชายเทิดศักดิ

์

เข็มพรมมา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กชายกรกต เนตตะสูต
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กชายสินธุ เยียวยา

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กชายสหรัฐ กองแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กชายณัฐภัทร อภิวันท์สิริวัฒน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงสิริภัทร ทัณฑกัล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงปยะพร วงศ์ศรีเผือก
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กชายธีรภัทร สุขดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงจินต์จุฑา ตังศักดิเจริญสุข

้ ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงจิรวดี มันใจ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กชายเกริกกรรชัย โพธิเงิน

์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงปทิตตา ตามา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กหญิงธัญพร อ้นพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงทรรศชล อ้นพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กชายภาณุภัทร ญาณอรรถ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กชายอุกกฤษฎ์ สุวรรณเนตร
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงณปภา อินทรีย์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กชายดรัณภพ นาคขำ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงธนพร ประสมเสือ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สวัสดิสาย

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงจิดาภา ยอแสง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กชายศุภกร จันทร์เฉลิม
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณเจดีย์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงธัญชนก ดอนเจดีย์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงปณิตตรา เหลาโชติ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงณิชชาภัทร เวที
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงนภัสสร ใจบุญ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงรสรินทร์ ฉิมพะวงค์
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงพิชญธิดา หัสดีผง
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กชายภธฤต คล้ายหิรัญ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กชายศิรภัทร คิววงศ์งาม

้

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๗
เด็กชายบารากัตคาน เงินสว่าง

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กชายภูวณัฏฐ์ พลพิลา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กชายศิลายุทธ เหมือนช้าง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กชายอนวัช สาลีกงไชย
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กชายกฤษณัฐ โตลิ
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กชายอิศเรศ แววกิง

่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กชายศรีมงคล เสียงใส
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กชายภคนันท์ จีนาภักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กหญิงสุกฤตา ตังสุขสันต์

้

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๖

เด็กหญิงปรารถนา ขาวเอียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงกานต์สินี บัวงาม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงกรรณิกา แดงอร่าม
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ ทองถม
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กชายวรินทร ศิริพุทธพร
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กชายธนนันท์ คงวัฒนานนท์
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กชายศุภฤกษ์ นะดี
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ ประชุมวงค์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงวรางคณา มาตหมาย
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงณภัทรสรา แสงแพร
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงรัชฎา สุขเกษม
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ ศิริพรนพคุณ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงนิภาพร บุญเนตร
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงธนัชพร ชนะภัย
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงพรรณิศา บุรณะแพทย์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กชายเดชารัฐ หมืนอร่าม

่

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กชายพีรณัฐ นิยมพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงวิภูษณะ ภู่ขาว
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กชายศิรชัช จันทร์รอด
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงกัญจนพร เชียวพฤกษ์

่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา แจ้งจิตร์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงลดาวรรณ์ ศรีเมฆ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงธนัตดา อ่อนน้อย
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กหญิงวรรัตน์ เอกบุตร
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงเกตนิภา วิเศษสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงปาณิศา สีสัน
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงพนัชกร พิริยะขจร
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงไอรดา เครือแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กชายศุกณภพ มีคุณ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๕

เด็กชายกฤษณ์ดนัย ไชมี
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๖

เด็กชายวิชญ์ธนิก ศรีอักขรินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กชายจิราวุฒิ ทองขาว
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กชายวีรเชษฐ ทองสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงพิชญาดา งามวงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กชายกิตติธาร สมคิด
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ กระต่ายทอง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กชายโสภณัฐ อินทรีย์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กชายยศกร แต่แดงเพชร
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงปณิดา ศิลลา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงพิชญาภา ยืนยง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กชายอัคคเดช เชือมัน

่ ่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กชายวิชยุตม์ วรรณะ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กชายพชรพล ทองใบ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน นพรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงนรินทร์ คนใหญ่
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงอภิญญา คงสังข์
๐๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงณัฏฐา แก้วทอง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงเขมจิรา บุญเกลียง

้

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กหญิงฟาใส ใจสุขใส
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กชายดนัยณัฐ โต้งฟา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กชายธีรวุฒิ เล้งคำ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กชายธราเทพ กระต่ายทอง
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๘

เด็กชายโอชวิน พวงลำเจียก
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงอิญชิตา อิมวงศ์ทรัพย์

่

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงอักษราภัค พงษ์ศักดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กชายอติเทพ ใจศิริ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กชายธนาลักษณ์ ฝดสุภาพ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงรัตติกาล รวดเร็ว
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศิริปญญาลักษณ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ ชัยสุวรรณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๖

เด็กหญิงศรัญญา โพธิหิรัญ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๗

เด็กชายเอกรัฐ ฉิมพะวงค์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๘

เด็กหญิงกนกนิภา ดอนเจดีย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๓๙

เด็กชายธนวัตน์ พุกเฮง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๐

เด็กชายธนวันต์ พุกเฮง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๑

เด็กชายปรัชญา จินดาเพ็ง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๒

เด็กชายนวพรรษ สกุลรุ่งเรืองสิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๓

เด็กชายอติวิชญ์ อุปพันธ์พงศ์ชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงจีราวรรณ ตุลยานนท์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๕

เด็กชายจรัส ทองดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๖

เด็กชายศรีขรรณ์ชัย นิมรักษา

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๗

เด็กชายธัญณกรณ์ สอนใจ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๘

เด็กชายชลธิศ ทิพย์ทุ่งทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๔๙

เด็กชายทัศฐาพร ผิวเพ็ง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กชายอวิรุทธ์ เพิมพูล

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ ราชการดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร พระแท่น
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงพนิดา อ้นปรางค์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงกัลยกร ส่องสว่าง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๕

เด็กหญิงพิชชาภา ยอดเณร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๖

เด็กหญิงวิมลสิริ ศิริรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงพัชราภา พิพัฒน์เด็ดแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๘

เด็กหญิงนภสร ตังกิจดีมัน

้ ่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงด้วยเกล้า ตรีเดชา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงกนกอร ทองงาม
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๑

เด็กชายวัลลภ เปยมทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๒

เด็กชายจิรพัส กลินสุคนธ์

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๓

เด็กชายธีรภัทร์ ดีเลิศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๔

เด็กชายถีรพงษ์ โพธิเงิน

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๕

เด็กชายนนทพร สมชัยอยู่เจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๖

เด็กชายสันติสุข สังข์ทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๗

เด็กชายสุทธกิตต์ เอกจู
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๘

เด็กชายทิวา บุญชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๖๙

เด็กชายภัชรพล ธีระแนว
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๐

เด็กชายชินโชติ แก้วรังษี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๑

เด็กชายณชพล ศรีสละ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๒

เด็กชายธนโชค ไพศาลย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กชายพัลตรี อาลักขิต
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กชายคฑาวุธ รู้ทัน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กหญิงสุนันทา ทองดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงกุลวีณ์ อนันตริยกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงวนัชพร กลัวผิด
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงณัฐรัตน์ ยาทิพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงสุธาสินี สว่างศรี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงพรชนิตย์ เกียรติศิริกุล
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เตียทอง

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงสุภาวดี แย้มแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๓

เด็กชายอดิเทพ ชุ่มชืน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กชายนิรันดร์ เศษศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทฤทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กชายประภวิษณุ์ ปานน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงกฤติพร จารนัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กหญิงณัฐวรา ทองงาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กหญิงณิชาภัทร ธัญญผล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๐

เด็กหญิงพรรษา วัชรเกษมพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงชุติพร บุญเลิศ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กชายนวพงศ์ มูลศิริ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กชายสุภาพ ศรีเพิมพูนทรัพย์

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กชายกิตติ บุณยายน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ล้อทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๖

เด็กชายจตุรวิทย์ ดอกสาคู
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กชายจิรวัฒน์ สมรูป
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กชายรัฐพล พรมสวัสดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กชายอานนท์ พัฒนวัชรกุล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๐

เด็กชายธนกร เปยสวน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กชายพุฒิธร วงษ์เนียม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กชายรพีพงศ์ คุ้มครอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๓

เด็กชายจตุพร พรหมมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กชายจิรวัฒน์ สมคิด
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กชายวิทยา แก้วทวี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กชายตะวัน ฉายอรุณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๗

เด็กชายภคนันท์ เนือเย็น

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กชายกันตินันท์ ทรัพย์เย็น
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กชายณัฐภัทร นรจีน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงปวริศา นนท์คำวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงอัญปวีร์ อิทธิศักดิเมธี

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงกนกพร ปรีชา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กหญิงศิโรธร จีนโสภา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ วรรณพงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๕

เด็กหญิงฐิชาภรณ์ แก่นคำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงณัชชา นิติชัยจงวัตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๗

เด็กชายธนดล ทองย้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๘

เด็กชายนัฐภูมิ ปอมหิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๑๙

เด็กชายพชร ชุมนวน
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงทักษยา ดอนเจดีย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๑

เด็กชายอธิชา จันทร์แย้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์ทิพย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๓

เด็กชายไกรวิทย์ เย็นวารีย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๔

เด็กหญิงธารวดี ปนหยา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กชายศุภกร ชูเชิด
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กชายนพรัตน์ ปานเหลือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ โตหลวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๘

เด็กชายกิตติพันธ์ พวงศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ถินกาญจน์

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงธดาภรณ์ เซียงเจ๊น

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงพัชญาภา งามวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงเวทิตา มันคง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงกมลกานต์ กลัดน้อย
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๔

เด็กชายปฐมพร เอียมสะอาด

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๕

เด็กชายอำนวย พินสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๖

เด็กชายสุรวัศ ปรางเปรมปรี
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๗

เด็กหญิงไอริณ ปฐมพุทธิธรรม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงเขมิกา เขียวหอม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงพิชชาพร บังวัด

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กชายนวเรศ เตียงเกตุ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กชายปรินทร มานะดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กชายชาฟ ปาทาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กชายภานุเดช เครือแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงสุปรียา ตะก้อง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๓ / ๓๘๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงจิดาภา ใจแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงสุวภัทร สำอางค์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๗

เด็กชายณัฐรัฐ รสใจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๘

เด็กชายวัชรวิศว์ แก้วเกิด
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงพรนภัส ธนาวิวัฒน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กชายปรัตถกร วงษ์ศรีสังข์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กชายพงศ์พันธ์ บุษราคัมกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงภมรชนก นพคุณทอง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กหญิงสุภานันท์ ทนุวรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กชายปฏิภาณ จูทารี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงนภัสสร ชูลาภ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กชายบุณยกร ประดิษฐ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงชลธิชา เซียงฉิน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กชายสหรัฐ ชัยธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กชายธนกร ปสิงห์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กหญิงธนภร พาณิชอภิวุฒิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ มูลประสาร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ คงควร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กหญิงแพรวา ไม่ทราบ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กชายราเมศ เครือเมฆ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๕

เด็กชายจิรเมธ แซ่อึง

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กชายสุทธิพรชัย วิรัตน์จันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๗

เด็กชายดลพิพัฒน์ บุญเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กชายวีรพงศ์ แก้วทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กชายธันวา ทองกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กชายถิรพุทธ บัวทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กหญิงธนพร สุทธิการณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กหญิงพิณณภัทร์ เอียมหนู

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงอาทิติยา เชยโต
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงปาริชาติ ภูผายาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงปาริฉัตร เทียงเพิม

่ ่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงเขมิกา บุญแตง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กชายเสริมชัยชาติ ไชยะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กชายพิสิฏฐ์ เอ้สว่าง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กชายธนาธร บุญรักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กชายพรพิทักธ์ ฟกโต
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กชายวีระกร บุญสอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กชายตะวันฉาย มณีโชติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กชายนราวิชญ์ จำปา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กชายสหัฐศิริ เกียรติศิริกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กชายเจษฎา กาญจนนุกูลชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กชายณัฐพนธ์ ทองศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงณัฐพร ภู่สุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๘

เด็กหญิงพรพรรณ
ล้อประกานต์สิทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๘๙

เด็กหญิงจินดารัตน์ รัดกุม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงณิชาภา สำราญกิจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กหญิงสุชาดา เกิดผล
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงไอลดา ง่วนหอม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงกันตมน สำราญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงนภาพร ดอนพิกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วรรณศร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กชายดนัย เลียบบัวปา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงนันธิดา สืบด้วง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๘

เด็กชายคุณภัทร แก้วจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กชายนิพัฒน์ หอมหวล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กชายศุภเสกย์ นิลเทพา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงศศิกานต์ นิลพันธุ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงชุตินันต์ เวชวงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กชายวิวิศน์ สูรย์ลอย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงพิชญาภา ตุ้มเปาะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ธรรมการ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงรัตติยา คนไหวพริบ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๗

เด็กชายปยภัควัฒน์ ภัคธรานิษฐ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงจิรัชญา สกุลแก้วแท้
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๐๙

เด็กชายพงษ์ธร สกุลแก้วแท้
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กหญิงลักษิกา คำสอ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กชายณัฐพล เลิศวิภู
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์ตรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๓

เด็กชายชงฆดิษฎ์ ระแหง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงดวงฤทัย แม้นทิม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงคุณัญญา บุญมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงวิรชา เปล่งไปล่
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงรพีพรรณ แก้วดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ พวงมะเดือ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กชายชโนดม เชาว์คล่อง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงสโรชา ตาลจินดา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ เกตุแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กชายวีรวัฒน์ สายแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กชายพัสดี กาญจนกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กชายศุภากร เซียงฉิน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กชายกฤษฏา รักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กชายภูชิต พ่วงอารมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๗

เด็กชายอชิตพล ผิวเกลียง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กชายนิธิทัศน์ คำยา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงฟา -

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงธีรวรรณ วงศ์จันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กชายธีนภัทร ภู่ระย้า
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กชายปติพล คงจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๓

เด็กชายไวภพ คำจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กชายกฤติน ม่อมทับดาบ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๕

เด็กชายตรีเทพ พิลาหลวง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๖

เด็กชายพีรภัท เขียวชอุ่ม
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เทพหุ่น
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๘

เด็กชายวราศิลป เพ่งกลัด
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กชายกฤตพร สมรูป
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๐

เด็กชายชนะศักดิ

์

ออมทรัพย์
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กชายวิชัย พม่า
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กหญิงภัทรวดี แก้วอินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กหญิงฐิติพร เหมือนแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กหญิงอชิรญา เหมือนแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ยิมแย้ม

้

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงวิมลศิริ แก้วอิน
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงทิพย์กมล ใจแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงสุนันทา พุกเฮง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงวรรณวิษา ผาสุข
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงนำผึง

้

พม่า
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงกาญจนา พม่า
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงพรพรรณ พม่า
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๓
เด็กหญิงประกายดาว ละอองเอก

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กชายรพีภัทร แก้วอิน
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงพิมลทิพ ชำนาญกิจ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กชายธนภัทร ธนอนุศิษฐ์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงเอโม ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงเกศริน ขาวเกลียด
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๕๙

เด็กชายสิทธิพงศ์ เชยโต
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงสวลักษณ์ ฑีฆะบุตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๑

เด็กชายปยพัทธ์ ตะบูนเพ็ชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๒

เด็กชายธีราเมธ เหมือนบัว
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กชายธนากร บุญเกิด
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กชายนิติพนธ์ ก๋งพิว

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กชายณัฐพงษ์ บรรเทาทุกข์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ภาคภูมิ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กชายวิสุทธิ

์

เปรมาสวัสดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กชายสรยุทธ มหาโยธี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กชายอัฐพล เกือกูล

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงปญญาวีร์ ชวดสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงปุณญาพร ชวดสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

มีทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กชายวงศกร ออกเวหา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๔

เด็กชายสุรภัทร พ้นภัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กชายธนโชติ อ้นพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงพิริยา มะไพร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๗

เด็กชายรพีภัทร ดอนบุญไทย
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงวรรณิดา แตงตุ่น
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงวรพรรณ ชูอิฐจีน
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงศุบงกช จำเริญรักษา
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๑

เด็กชายพสุ ตังใจ

้

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๒

เด็กชายพลกฤต มณีวงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๓

เด็กชายธนดล บัวเกต
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กชายชุติพนธ์ ดวงแจ่ม
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงธนัตดา ผ่องใส
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงเพียงฟา จันทวีป
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงธีราพร ฤทธิเดช

์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กหญิงกัญฐณัฐ เม้าสุวรรณ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงสิริวิมล เกตุแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กหญิงนัชชานันท์ บัวเกตุ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงปณาลี
แก้วเมืองกาญจน์

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กชายสิงหา สืบวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กชายกิตติทัต แสนสุข
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๔

เด็กชายธันวา โพธิทอง

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๕

เด็กชายปฐม เทียงตรง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๖

เด็กชายสุริยะ จันที
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดประเสริฐ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงปราณปริยา นิลบุตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๗๙๙

เด็กชายเขม ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๐

เด็กชายกรินทร์ พวงสวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กชายณรงค์เดช ตูพันดุง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กชายวีรวุฒิ บุญแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ เหลืองเอียม

่

๒๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กชายเจษฎา อุดถาน้อย
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กชายชโลธร เจริญสมบัติ
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กชายประสิทธิ

์

แซ่โปว
๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๗

เด็กชายภานุวัฒน์ เปรมปรีดา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๘

เด็กชายยศกร หอมหวาน
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๐๙

เด็กชายยศวิบูลย์ มีทองคำ
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๐

เด็กชายสิทธิชัย แสงแพร
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๑

เด็กชายสิทธิโชค แสงแพร
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงกานต์ชนิต โกยผล
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงณัฐริชา เพ็งบุญ
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงธิติกานต์ กล่อมจิตร
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงนิชาภา สมจิต
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงแก้วมณี เฉยเย็น
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงริสา สองอุทา
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กชายทิติยา ศรีพนมวรรณ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กชายธนกฤต ทวนทอง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คงคา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงพัฐนันท์ พงษ์สมบูรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ เปล่งไปล่
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงณภัทร ทองนก
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กชายคมศักดิ

์

เปยสวน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วยงกต
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๖

เด็กหญิงปะนิทิ ผ่องใส
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กชายอนุชิต ทิมทับ
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กชายกรไชย แซ่ไหล
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กชายธนวัต เพียงลิม

้

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กหญิงสินีนาถ นิลบดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กชายภูริ ถนอมสิงห์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๒

เด็กชายชัยณรงค์ แตงตุ่น
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงเนตรดาว ลำเลิศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ คำนุ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงพัชราภา อินหอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงชลธิชา เพียงลิม

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๗

เด็กชายวุฒิพร ใคร่ครวญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงจิระฎา จัดละ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงลูกเกด สมเสือ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงอรชร โหมงอ่วม
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงสุภาพร ทิมอ่อน
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงอารีวรรณ ศรีสังวร
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กชายสิทธิกร รัตนบำรุง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กชายสถาพร สินจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กชายปฐทวี ฉิมเนตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงณัฐนรี นิลบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กหญิงอัญญาณี นาพรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ นาคมาลี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กหญิงพุทธิดา นุชนุ่ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

จิตร์ประเสริฐ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กชายพีรภัทร นุชนุ่ม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กชายภูริภัทร์ โหมงอ่วม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กชายธีรยุทธ เรืองบุปผา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กชายบูรพา สวัสดิใจ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา พงษ์อิม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงอัยรดา โหมงอ่วม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงชไมพร บุญแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กชายกรวิชญ์ แสงนิม

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงทิพจุฑา ฟงเหลือง
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงศิริมล สมพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กชายภิรักษ์ โตสุข
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงอาณัญชา ประสมเสือ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงปรียาพร รัตนบำรุง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงโสรญา โลหิตยา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงนิติกาญ โพธิทอง

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กชายทุนซออู่ -
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงนำเพชร ส่วนลา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กชายบาร็อก โต๊ะมี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงอริษา นิมอยู่

่

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงอนิชา พรมกลัด
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กชายปรัตถภรณ์ มงคล
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กชายศุภกร นุชนุ่ม
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงปยะธิดา สุธาพจน์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ โนริรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

แผนคลุ้ม
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เดชา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กชายปฏิภาณ บุตรพิมพ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กชายภัทรพงศ์ ชืนขำ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๗๙

เด็กชายธีร์ธวัช เย็นกลม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงชลธิชา ยงประเสริฐ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงทิฆัมพร พวงอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ นิมอยู่

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงศิรดา แผนคลุ้ม
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงณิชากุล เพชรปานกัน
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงจีรานันท์ ถนอมสิงห์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๖

เด็กชายปุญญฤทธิ

์

บุญกลิน

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กชายธนพล นุชนุ่ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กชายธีรภัทร นิมนวล

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กชายวิพุธ นงนุช
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กชายนพพร -
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๑

เด็กชายศิริราช สมรูป
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงศุภารัตน์ แผนคลุ้ม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๓

เด็กชายรพีภัทร นิมอยู่

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงรุ้งลาวัล เข็มเพชร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงมาริสา บุญคุ้ม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กชายสิทธิชัย นุชนุ่ม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กชายวรายุ ศิริรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กชายศักรินทร์ ปานเกตุ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กชายสรเดช บุญเกลียง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กชายนนท์นที ปรางจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กชายปฐวี แผนคง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หกม้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กชายสุพจน์ ปานสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๔ เด็กชายทรัพย์ประเสริฐ
ทันเจริญ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กชายปฐมกร ศรีทายาง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงพัชราภา สินจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ฉุยเนย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงกรกนก วรรณลี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กชายภัทรพล บุญเกลียง

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ใจดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

เซียงจง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๒

เด็กชายณัฐวัตร เสือผู้
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๓

เด็กชายพัณณ์ภาสุ บุญกลิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๔

เด็กชายนพรัตน์ หมีแรต
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๕

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญเกลียง

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๖

เด็กชายพนา พุ่มทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๗

เด็กชายภาณุพงศ์ สันทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๘

เด็กหญิงศิริรภัสร์ ทองอิม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ เสือใจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงอรอุมา นิลรอด
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กหญิงบุณยาพร พุ่มนาค
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กหญิงจินตนา นุชนุ่ม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กหญิงจีระนันท์ บัวกลิน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงอุไรพร ส่วนลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๑ / ๓๘๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กหญิงปลายฝน ทิมทับ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กชายศิรภัทร ฉุยเนย
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๗

เด็กชายภัคพล มีแววแสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กหญิงพิไลวรรณ เหมือนช้าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงณัฐริการ์ ฉุยเนย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงจีราภัทร พวงแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กหญิงปรารถนา เปยสวน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กชายอนุวัช บุญคุ้ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กชายกนกพล คำเลิศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กชายปรีดา พม่า
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทองม่วง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กชายณรงค์ชัย เชยโต
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กชายพงศกร ช้างครุฑ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กชายวัชรพงศ์ บุญทองแพง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงณัฐชา มีแววแสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กชายรัตติพงษ์ แย้มสร้อย
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงปยวรรณ บุญสม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๒

เด็กชายสรยุทธ สมทรง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ขำญาติ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ พูนเสม
๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๕

เด็กหญิงอมรรรัตน์ หว่านพืช
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ ก๋งพิว

้

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ คงอิม

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงกมลวรรณ พลับทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงศิริทิพย์ อินหอม
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงจันธิมา เชาว์เครือ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงชนัญชิดา สายสุวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงภัทรสุดา ชืนขำ

่

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กชายจักรพันธ์ พ่วงจัน

่

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กชายกฤษฎา อินศิริ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กชายธนพล ราชวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กชายชัยทัศน์ จ้อยสร้อย
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๗

เด็กชายจุรินทร์ มันคง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๘

เด็กชายวัชรพล รักสนิด
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๕๙

เด็กชายอนุสรณ์ พูลสุวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กชายปยภัทร เอียมสำอางค์

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงลัดดาวรรณ เซียงเจ้ว

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงสลินทิพย์ แก่งเสียน

้

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงสุนิสา ยาจรร
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงอุไรรักษ์ ยางหลวง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงมนันญา ศิริพิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงวรรณวิษา นราแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงพลอย -
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงบุญยาพร ธงเพ็ง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กหญิงมาญารัศมี เชาว์เครือ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงณัฐสุดา เรืองฤทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงวรรณ -
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงณิชา เงินจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงกาญจนาพร ชาญวิกรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๔

เด็กชายทวีวัฒน์ นุชนุ่ม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงกรรณิกา อินศิริ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงกันยาพร บัวเบา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๗

เด็กชายวาริน -
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๘

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เนตรสน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงปราถนา แซ่ห่าน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงเกวลิน ณัฐพูลวัฒน์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงธัญธร เอียงรอด

้

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๒

เด็กหญิงสุพัดชา สุดสวาท
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๓

เด็กชายธัชพล แก้วเอียม

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๔

เด็กชายกฤษฎา แก้วเขียว
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงกาญกนก มีทรัพย์มัน

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กชายธนนนท์ พิกุลขาว
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๗

เด็กหญิงสุภาพร คัชชา
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๘

เด็กชายเอกวิทย์ อ่อนศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงกอหญ้า สินจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กชายกิตติชัย ก๋งพิว

้

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา แก้วเอียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๓

เด็กชายไชยภัทร วัฏวงษ์สา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

แจ่มศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๕

เด็กหญิงศิริวิมล อ่อนศิริ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กชายประจักษ์ แก้วเกิด
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กชายวุฒิพงศ์ ชุยมาเมือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กชายวุฒิชัย จิตร์ประเสริฐ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กชายธนภัทร ยาโสภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๐

เด็กชายทิตติพงษ์ เจริญสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กชายอาทิตย์ นาพิมพ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กชายพรเทพ บุญคุ้ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กชายกิตติพงษ์ โสมกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กชายวขิรพล กังน้อย
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กชายกันตวิชญ์ คงชนะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กชายชนะชัย ม่วงทัด
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กชายประไณย ภิญโญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงสุธิตา กังน้อย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กหญิงพรประภา เซ้นเครือ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ภูมิหิรัญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงผ่องพรรณ เหมือนรุ่ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงวราภรณ์ พรหมสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงวิชุดา หลวงศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงเจนจิรา เหมือนรุ่ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๕

เด็กชายนุกูล เชรษฐศิริ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กชายจตุรงค์ รอดสินธุ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๗

เด็กชายเกียรติขจร อรรถกรไพศาล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๘

เด็กหญิงสุชาฎา ชีนะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงนริศรา ผลดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๐

เด็กหญิงนัชชา เกตุกอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พุ่มสุวรรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงสุวพร ศรีแดง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงสุพรรณี จินดาพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ กลมวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๕

เด็กหญิงปญญาพร บุญประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ มณีโชติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงสุฑามาศ สารปญญา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ซากรมกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงปาน ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงมลฤดี ไม่มีนามสกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กชายสรวิศ บัวผัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๒

เด็กหญิงชลธิชา เชรษฐศิริ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๓

นายสุทธิพร ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ แก้วประเสริฐ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงอนงค์นารถ เขียวเปลือง

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ คำชืน

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงศศิธร บุญเจริญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๘

เด็กชายศักดิชัย

์

สมอไทย
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ บุญจำภู
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๐

เด็กชายทองอู่
ไม่ทราบนามสกุล ๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๑

เด็กหญิงใบตอง ละครศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ชอบการกิจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงขนิษฐา เกษรสำอางค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๔

เด็กชายวีรวัฒน์ วงศ์สิริยานุสรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๕

เด็กชายรัฐธรรมนูญ นาแปน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงกมล ภูแล่นคู่
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงกิพ

๊

-
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๘

เด็กหญิงกานติมา กาญจนคซินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงนฤมล สุภาพ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๐

เด็กหญิงมานิตา แก้วสุริยาภรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๑

เด็กชายมานัญชัย พูลศิลป
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๒

นายออปุ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๓

นายลิแล ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๔

นายคม ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๕

เด็กหญิงสมใจ อานนท์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๖

เด็กชายอนันดา ฝอยทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๗

เด็กชายศุภากร คณฑา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๘

นายต๊ะโนโน ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๕๙

เด็กชายสุริยัน ก้งซุย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๐

เด็กหญิงชลธิชา ชุมแวงวาป

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๑

เด็กชายพงศกร โรมจำปา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๒

เด็กชายณัฎฐากร แก้วสายปาน
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๓

เด็กหญิงจุฑาธิปดิ

์

พันธุ์วงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๔

เด็กหญิงดรัลพร สวัสดิโชติเดช

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๕

เด็กชายเจษฎาพร เลียมบัวปา

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๖

เด็กหญิงกัลยา สมบุญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๗
เด็กชายณัฐกรณ์ชนันย์

เรือนงาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๘

เด็กชายธกร พัฒนมาศ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๖๙

เด็กชายธีรพัฒน์ เท่าเทียม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๐

เด็กชายภีรภัทร ปานธรรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๑

เด็กชายภูฤทธิ

์

ทองแท้
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๒

เด็กชายศลายุท รัตนา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๓

เด็กชายสมศักดิ

์

-
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เรือนงาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา นิลเขียว
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงธีรพร เล่าวัฒนะยิงยง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๗

นายธีรศักดิ

์

เพิมพูล

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๘

เด็กชายภมรพล แจ่มใส
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงตติยา ประพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๐

เด็กชายจิรวัฒน์ อวยพร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๑

เด็กหญิงสุภัสสรา บำบัดทุกข์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ฝกบัว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๓

เด็กชายชาคริต ดอกบัว
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ สมานทรัพย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กชายพีรดนย์ ดอกบุก
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กชายณัฐดนัย โตสุวรรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กชายจิรภัทร์ เศษสัญจา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กชายปณิธิ วงศ์วัชรพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กชายปฏิพล พลหาญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๐

เด็กชายรัชชานนท์ แสนพรรณา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กชายเกียรติคุณ ยิมน้อย

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๒

เด็กชายกฤษณะ ยุติธรรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๓

เด็กชายกัปตัน ยิมน้อย

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กชายณัฐกมล บรรเทาทุกข์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงรัชนีวรรณ นิสสัยดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงพิชญธิดา สิทธิสร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงเยาวดี ผาละปน
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงกันทิมา นาคะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงธัญพร ปราดเปรียว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงฐิติพร
ปญญาเจริญธรรม ๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ แต้มทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงอภิญญา แตงโต
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงจารุวรรณ กันภัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงภัคนุช อำนวย
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ ลือชา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงณิชาภัชร์ พิมพ์ทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงศุภนิดา เต็มสุริวงศ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๘ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
ห้าวเจริญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงสุทัตตา เวียงนนท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๐
เด็กหญิงอัจฉรานันท์ รอดประเสริฐ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กชายศุภกร น่วมบาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

วัดอินทาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กชายธนดล เชาว์เครือ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงนิชา แสงน้อย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กชายธนพรรธน์ จิตรีศัพท์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กชายพีรพงษ์ ผูกรักษ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ รุ่งสว่าง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงนิชานันท์ หลงรอด
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงธนพร ดัชถุยาวัตร์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๑๙
เด็กหญิงลักษมีกานต์ จันเปรม

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ปฐมกำเนิด
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ เอมบาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงณัฐกาญ ใจรืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงธัญชนก ปานมา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงทิพวรรณ แสงแพร
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงนิภารัตน์ ปนแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงโสฬส จันที
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงเกวรินทร์ ดอกนางแย้ม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๘

เด็กหญิงนิศามณี ทองแท่งใหญ่
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๒๙

เด็กชายเกรียงสิทธิ

์

ประสาทศิริศักดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๐

เด็กชายขวัญชัย โชสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๑

เด็กชายธนดล อินทรีย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๒

เด็กหญิงนิธิพร ชัยสงคราม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงฟาใส -

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงจิดาภา พันธุระ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๕

เด็กชายสนธยา จำปาทอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๖

เด็กชายพงศธร สิทธิปกรณ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๗

เด็กชายสิทธิโชติ เพิมนาม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๘

เด็กชายอภิเชรฐ ทับปง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๓๙

เด็กชายสราวุธ สิทธิรักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๐

นายอรรณพ นำทรัพย์ ๒/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๑

เด็กหญิงวิยดา นาคมาลี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงอารยา เรืองเทศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๓

เด็กชายธนกร พิมเสน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๔

เด็กหญิงปยะนุช ทองผาเกตุ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงสุนิสา ดอกแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๖

เด็กชายภานุพงศ์ โสภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๗

เด็กชายบอล พม่า
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๘

นายปรีชา เศษอ่อน
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา กรุดแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงกัลย์รวี เหลืองเสงียม

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๑

เด็กชายใหม่ ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงปรียานุช นามพิชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๓

เด็กหญิงพรรณธิพา สุวรรณพันชู
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๔

นางสาวปณิดา พรมมแข่
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๕

นายมงคลชัย วงศ์เมือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๖

นายหัสวรรษ ภู่ห้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๗

นางสาววิชาดา ศรีนวล
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๘

เด็กหญิงทราย ไม่มี
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๕๙

เด็กชายรพีพงษ์ แสนขันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๐

เด็กชายศุภกิตต์ ภู่ห้อย
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๑

เด็กชายกฤษกร รัตคุ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๒

เด็กชายภคพงศ์ ร่มพฤกษ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงจรรยพร ประดิษฐ์พงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงอัจฉรา จันทร์แจ้ง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงกมลชนก เรืองจรูญ
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๖

เด็กชายภูมิระพี ยังดี
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงสุกัญญา วงษ์นู
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงธิดากานต์ โบราณวรรณ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กชายตู่ -
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กชายพิเชฐ สำราญมาก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงวาสินี พิธิกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงนวนันท์ จันทร์แจ้ง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงปทิตตา ด้วงสุ่ม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงวรกาญจน์ นุชนาท
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงแสงมุข โชควันชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๖

เด็กชายรังสิมันต์ จินดากุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงสาวิตรี อุดสังข์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลละออง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๗๙

เด็กชายบอล ไม่มี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๐

เด็กชายนาวิน ศรีเหรา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงทองสุข -
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๒

เด็กชายกัมพล เต๋มา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๓

เด็กชายธนวันต์ แก้วศรีโพธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๔

เด็กชายไปรมา บุญมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๕

เด็กชายนวพรรษ ใจดี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา เซียงฉิน

่

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงธนพร ธรรมจง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงวิรดา เทียงพลอย

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงแตงโม โพธิทอง

์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงจีรนันท์ หอมทวนลม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กชายศรณัฐ รักศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กชายธนดล บุญแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กชายธนรัตน์ ยะนิล
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กชายนุกูล ตาลเจริญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ วงษ์สนิท
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงพัทชราภร นาทรา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงอารงค์ภรณ์ สุขขี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงอารียา บุญมา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงจันทกานต์ สดแพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๐

เด็กชายพีพิทักษ์ โพธิทอง

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึงผดุงวิทย์

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๑

เด็กชายวีรภัทร ศรีวิชัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึงผดุงวิทย์

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงนิด ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึงผดุงวิทย์

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงนับดาว เอมทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึงผดุงวิทย์

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ หนูนันท์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึงผดุงวิทย์

้

วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๙ / ๓๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงนำผึง

้

ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึงผดุงวิทย์

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กชายอนุพงศ์ ชินรักษา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึงผดุงวิทย์

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กชายศิลานนท์ สุวรรณโชติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึงผดุงวิทย์

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงธนัญชนก อ่อนน้อย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึงผดุงวิทย์

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงทักศินา สุวรรณโชติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึงผดุงวิทย์

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๐

เด็กชายชลพฤกษ์ สวยลำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กชายวีรภาพ เสือสด
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงสาวิตรี โพเตียน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงพิมชนก เอียงรอด

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงรพีพรรณ พุ่มเกษม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ รักคลำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กชายธนดล จุทิพย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กชายอดิศร ไพสี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กชายศิรสิทธิ

์

เซียงหลิว

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กชายวีรภาพ กลินเย็น

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ดอนพิกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงญาณิศา ชุมแวงวาป
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทองพูน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงผกามาศ สอนเวียง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ภัทรสิริวรกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

รุ่งสว่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กชายธีรวัฒน์ อัจจิมาจิตร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กชายณัฐพล เซียงโหล

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กชายปรัชญา จ้อยร่อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงศลิษา ประเสริฐลาภ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญจับ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงปาลิตา ลิมกาญจนาพร

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงธนพร ด้วงทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงบุษกร แย้มอาษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กชายวิทวัส ม่วงนนทะศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงจุฑามณี ดวดเสงียม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กชายจริวัฒน์
เลาหะกาญจนศิริ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กชายนิติศักดิ

์

ปานแดง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ จุ้ยช่วย
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงภาวิณี โสดา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กชายปรเมศวร์ อ่องศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กชายธันวา ละวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีโสภา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๓
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

พันธ์ชู
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงชลดา อินประจง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงนันท์ลินี ปรมัตถ์คุณาสิน
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุทธคุณ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กชายพิพัฒธนชัย กันทา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ฟกแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กชายญาณภัทร นิยมพลอย
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กชายธัชพล เจษฎาภูริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กชายพันธกานต์ โสตทิสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงณัฐนรี สายสอาด
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงธนพรรณ ตัณฑ์ธนศิวะกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กหญิงพิรพร โหมดงาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงภูษณิศา รกฮวด
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงรัตนากร สมใยแย้ม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กชายชลณพัฒน์ ผกาแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๘

เด็กชายพีรพล ศรีวงษ์พงไพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กหญิง่ปยากร พัดนาค
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงวันวิสา วงษ์เอียม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ โพธิขาว

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงพรนภัส กระต่าย
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กชายสรยุทธ โสภาแปง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงชนกนันท์ ตันติธัญญากร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงษ์อัยรา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๖

เด็กชายสิงขร ศรีศักดา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กาญจนประดิษฐ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กชายชยพล ภูมิโสภณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิงาม

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงพิมผกา วิมะสิงห์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กชายสิทธิชัย สิริวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงชญานี พุตติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กชายจักรกฤษ สำราญวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีเจียม
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงมัณยาภา ธารดำรง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๖

นางสาวกนกฤทัย เกตุเพ็ชร
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๗

นางสาวสุภาวรรณ การะเกตุ
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๘

นางสาวชนาธินาถ มีจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๗๙

นางสาวฐิตารีย์ สำเภา
๒๖/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๐

นางสาวนำฝน วัฒนะไชยศรี
๒๒/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๑

นายรติ จิรนิรัติศัย
๑๖/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๒

นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ ๓/๐๒/๒๕๓๐ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กชายปติภัทร ระย้า
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กชายปณณวัฒน์ ฟกสุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กชายสหรัฐ ก่อแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กชายชาคริต สมศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงณัชชา คล้ายวิมุติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กชายร่มเกล้า ใจรักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กหญิงสุภัสสร แซ่ฉิน
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงสุภาพร แก้วเพ็ชร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงศิริอักษร ศรีธรรมราช
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงณัฐติมา กิจสมฝน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภุมรินทร์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงสรีรัญ แพนลินฟา

้

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ผลประดิษฐ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กชายรัตภูมิ เกิดเครือ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๗

เด็กชายแสงตะวัน แสงมูน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงนฤมล แสงคำ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงนิราวรรณ ฮับใบ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงพรนภา โคกจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงรัตติญา นำพระทัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ใจชุ่ม
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงศศิกานต์ พัฒศิลป

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงสุชาวดี สิทธิถาวร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงโสภาวรรณ มลิซ้อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงไพรินทร์ ปลูกฝง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงอุชุกร เกตุโกศล
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กชายอธิษฐ์ ดวงประทีป
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กชายรัตนชัย พุ่มทรัพย์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กชายศุภโชค เลิศพัฒนสิน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กชายวิศรุต นิมเนตร

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงศศิกาญจน์ เย็นกลม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงชนากานต์ สู่เจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงชนิกานต์ สู่เจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กชายอภิรักษ์ หนุนจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ สรณ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ อำภา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๑๙
เด็กหญิงกฤษติยารัตน์

ผิวเหลือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๐

เด็กชายถิรวัฒน์ โพนพุฒ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กชายสาระวิน ช้างกรุด
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กหญิงศรุตตาพร แก้วไพบูลย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงชนาพร รัตนไทรแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๔

เด็กชายกัมพล ท่าผา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กชายธนากร แรงครุฑ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กชายศรันยู คงทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ช้างกรุด
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๘

เด็กชายธีรพล จงกลกิจวัฒนา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงชลธิชา ทองงาม
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงวาสนา ท่าฉลาด
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กหญิงเกตวริน อินสว่าง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กชายภัทรเดช พยาบาล
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๓

เด็กชายฐานันดร คงสังข์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๔

เด็กชายพิชญะ อินทรศร
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงกฤติยารัตน์ อยู่สถิตย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๖

เด็กหญิงรัตรินทร์ หะลีบุตร
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๗

เด็กหญิงธนวรรณ บวรพิพัฒนวงศ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๘

เด็กชายชาญวิทย์ ทองอิม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๓๙

เด็กหญิงกวินทิพย์ ศรีธรรม
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพ็งแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๑

เด็กหญิงญดาพร ไชยา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๒

เด็กหญิงรัชนก เกษร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๓

เด็กชายชาญชัย เฉลิมชีพ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๔

เด็กชายอภิมุข เชืองศิลป
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๕

เด็กหญิงกฤติกา เลียะเครือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงเมษา คุณชืน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๗

เด็กชายจีรวัฒน์ นิลอ่อน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๘

เด็กชายชัยวัฒน์ รุ่งทิพย์เจริญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๔๙

เด็กชายทศพร สมศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๐

เด็กชายธนพัฒน์ แย้มสวน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๑

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ไทยสงเคราะห์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงพัชราภา ไทยสงเคราะห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๓

เด็กชายชนัต กิจเจริญพัฒน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงอภิชญา นุชนุ่ม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กหญิงอาทิตญา ศรีรักษา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กชายอธิบดี โสภา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กชายเชาวโรจน์ ตันเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๘

นางสาวกัญญาพัฒน์ มามาตร
๒๒/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๕๙

นางสาวกุลริศา ศรีโมรา
๒๖/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๐

นายดำรงค์ มะโนเสริฐ
๓๐/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๑

นางสาวนาถนรี รามัญ

๑๔/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๒

นางสาวภิญญ์พลอย เผือนปฐม

่

๒๔/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๓

เด็กชายสุรนาท สาธิตภาณุวัฒน์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๔

เด็กชายธนกฤต ทองเชือ

้

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กชายชิตพล ผู้ช่วย
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กชายรพีพัฒน์ ปญญากุล
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กชายอธิยุต จินจารักษ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กชายภูมิกวิน บุญรอด
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงอภิญญา คงสิน
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงภคพร อิมน้อย

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงชมพูนุท หลิวฉอย
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๒

เด็กหญิงปาลิตา โทธะรินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๓

เด็กชายชินกฤต นาคเรือง
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๔

เด็กชายกนกพล มิกี

้

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๕

เด็กชายจิรเมธ จะแจ้ง
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สีนิล
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๗

เด็กชายธนายุต คำชืน

่

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน สีสำลี
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๗๙

เด็กหญิงนวรัตน์ เหรียญเครือ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงนภัทรสรณ์ ชาติไทย
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงวาโญ แม้นงาม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๒

เด็กหญิงศศิลดา หลงละหมืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๓

เด็กชายสันติภาพ เชิงฉลาด
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๔

เด็กชายธนภัทร มงคล
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงกฤติมา ชัยมงคล
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงธัญวรรณ ขำเปลียน

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๗

เด็กชายโชติรพีพัฒน์ แคโอชา
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๘

เด็กชายภาคภูมิ พวงอุบะ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กชายรัชชานนท์ กำเนิดนนท์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงวราลี อักษร
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๑

เด็กชายสนธิ สุวรรณบุญทวี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กชายชนินทร์ อมาตยกุล
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๓

เด็กชายรัตนชาติ ศฤงคาร
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงกัญชลิกา เจาะประโคน
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณประดิษฐ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๖

เด็กชายนริศ คุ้นเคย
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๗

เด็กหญิงนิตยา เทียนศิริ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๘

เด็กชายชวินบุตร สุริยะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๓๙๙

เด็กชายทวีทรัพย์ วันดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กชายพงศกร พงษ์พัว
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๑

นางสาวสุกัญญา เสลานนท์
๐๑/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๒

นายนพทัศน์ สกลศิริเศรษฐ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กชายพงศกร เจียมประเสริฐ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๔

เด็กชายนิภัทธ์ เซียงจ๊ง

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงณิชานันท์ แกมแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงศุภัชญา สูงกิจบูลย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงพีรดา ปฐมโอสถ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๘

เด็กชายเตชินทร์ เกิดหิรัญ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๐๙

เด็กหญิงมัลลิกา ทรัพย์สมบัติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๐
เด็กหญิงกมลกาญจน์ กุลอึง

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๑

เด็กชายบารมี ศิริกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๒

เด็กชายปฏิภาณ ชัชวาลย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงปญญสิริย์ พงศกรนฤวงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กชายสุรพัศ เหลืองประเสริฐ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงจินต์ปภัสร์ กิตติมานิตกุล
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงศุภกานต์ จันทบูรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงออรดา ผาณิตพิเชฐวงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กชายกรรณปกร ชุนประเสริฐ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงปาณิศรา ลาภทิพมนต์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๐

เด็กชายรชต ไตรวิชชานันท์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๑

เด็กหญิงโยษิตา อินจีน
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงกนิษฐา กาญจนลาวัณย์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรสุวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๔

เด็กชายภาสกร สุทธิสินทอง
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ภัทรรัตนานนท์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๖

เด็กชายลัทธพล ตังมานะกิจ

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงศศิวรรณ ศรีธรรมรงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๘

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ปญญาวรเกียรติ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๒๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ ศรีธรรมรงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กชายกชษิต ยิมพงศ์

้

๑๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วีคำ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๒

เด็กชายกฤติธาดา วงษ์ท่าเรือ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กชายณัฐดนัย อิสระกาญจน์กุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงชมพูนุช กลินหอม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๕

เด็กชายจิรวิชญ์ สุดรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิริโรจน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา ตันเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๘

เด็กชายชยณัฐ แก้วบุญเพิม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ โสภา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กชายอทิวราห์ สิงห์โต
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงวรนุช วงษ์ดารา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๒

เด็กชายณัฐรัชต์ คำปาระ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๓

เด็กชายภูรินท์ กลินจำปา

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงพรรณชนก สิทธิการ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงณัฐกมล สังข์สะอาด
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๖

เด็กชายเศวตฉัตร อภิลักโตยานันท์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงเพชรชมพู สิริโศภณวรกุล
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๘

เด็กชายโนอา แวนอเมริเก็น
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๔๙

เด็กชายพิทวัส พงษ์ศักดิขจร

์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๐

เด็กชายกษิดิศ ทองเกลียง

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๑

เด็กชายสุภณัฐชัย ปานอ่อน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ หลักจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงชวัลรัตน์ โสดสงค์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๔

เด็กชายกิตตินันท์ ศิริรัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๕

เด็กหญิงมนทกานต์ เครือวัลย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๖

เด็กชายกษิดิส ดอนจันทร์ไพร
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๗

เด็กหญิงสุชานันท์ กีรติกาญจนวงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๘

เด็กชายพีรวัส วิชัยชนม์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๕๙

เด็กหญิงปาวริษา แตงคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงนิตินันท์ ก้องประเสริฐกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๑

เด็กชายอนุพงษ์ จักรโชคอนันต์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๒

เด็กชายภัคธร แก้วพริง

้

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงออนจิรา สุขผิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๔

เด็กชายทัพไทย ทองแท้
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๕

เด็กหญิงเบญญาภา ใจมัน

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๖

เด็กชายอภิชาต เกษประทุม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กชายธีรเดช เอมโอด
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๘

เด็กชายภานุพัฒน์ ปนป
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงศิริพร วิวังสู
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงกาญจนา สมพงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงฐานิตา เซียงม้า

่

๑๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๒

เด็กหญิงปุณยวีย์ รังดิษฐ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงวรรณกร จอมวัน
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์อ่วม
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๕

เด็กหญิงสิริวรรณ อิมแสง

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๖

เด็กหญิงสุธิดา กลินลำดวน

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๗

เด็กชายภาคิน ศรีจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๘

เด็กชายสรวิชญ์ พันธุ์นาค
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๗๙

เด็กชายกีรติ เรืองรัตนากร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ ทองดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เตียมเครือ

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๒

เด็กหญิงชริสาพัชญ์ พิวัชร์พงศกร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสือใจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๔

เด็กชายชาคร กรุดแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๕

เด็กหญิงธนวรรณ สมทัด
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๖

เด็กชายธชานันท์ ชืนสงวน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๗

เด็กชายธีรนันท์ ตันติเกษตรกิจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๘

เด็กหญิงภัทราพร เจริญมาก
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๘๙

เด็กชายวรินทร ้เรืองจินดา

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๐

เด็กชายนพรัตน์ ศรีคำเบ้า
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๑

เด็กชายธนากร มังลิม

่ ้

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ พ่วงกุล
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๓

เด็กชายปฏิพล มูลเงิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๔

เด็กชายวรายุทธ เนียมหอม
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๕

เด็กชายสุธน ฟกทองมาก
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

มิงเคน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงภัทริดา คำจู
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๘

เด็กชายจักรภัทร จันทะจร
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงสมฤดี แย้มชืน

่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๐

เด็กชายสิทธิโชค อ่อนมัน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๑

เด็กชายกิจติศักดิ

์

สิงห์โตทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๒

เด็กชายภาณุพงศ์ มีจันเพ็ชร์

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๓

เด็กชายธีรภัทร จุลศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงกรกมล โตผึง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๕

เด็กชายณัฐพล ลิมมัง

้ ่

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรางกระต่าย

วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๖

เด็กชายรัตนะ ตัวมูล
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๗

เด็กชายอัครเดโช ชุ่มทอง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๘

เด็กชายชนิศร จุ้ยช่วย
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๐๙

เด็กชายชินวุฒิ ปยะพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๐

เด็กชายณัฐพล บัวบาน
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงพรทิชา กลินคง

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๒

เด็กหญิงอารยา ไชยแสง
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๓

เด็กหญิงพิริยกร ศรีสุวรรณ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๔

เด็กหญิงวรรณรดา ภูมิสุตร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงนำฝน ผิวขำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงธัณต์ชนก บุตรดา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๗

เด็กชายวรพจน์ แก่นรักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๘

เด็กชายราชเดช แสงเทพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๑๙

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

แพงปอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงชนิกานต์ พ่วงสำราญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๑

เด็กชายวัชรพล -
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๒

เด็กชายปยะพงษ์ เอียมแก้ว

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๓

เด็กชายศิรวิทย์ มัชฉานุ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๔

เด็กชายอนุวัต หอมตา
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๕

เด็กหญิงอธิติยา นิมน้อย

่

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงเขมิกา สังเงิน
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงบุญสิตา ชูศูนย์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๘

เด็กชายธนกร ขุนกัน

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงวราพร บวบทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๐

เด็กชายธีรภัทร์ อัติโชติ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๑

เด็กชายรณชัย เอกบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณบุบผา
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงลัดดาวรรณ วัฒนเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงสุธาธิณี เอกบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงอภิรดา อรภักดี
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๖

เด็กชายสุทธิ ดีคำ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๗

เด็กชายธณายุ ธัญญรักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงสุพัดชา อาจปกษา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงนันธิชา ธำรงค์สกุลศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๐

เด็กชายพรรษา โพธิน้อย

์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๑

เด็กชายธนกรณ์ ตันโต
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๒

เด็กชายดิษณัชพงศ์ เลาหเจริญกุล
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๓

เด็กชายนภัสกร รักดี
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๔

เด็กชายกิตติพงศ์ ยืนยง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงลลิตา เลียงสอน

้

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๖

เด็กชายจิรวัฒน์ โมราศรี
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๗

เด็กชายสราวุฒิ คำแผง
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ดวงดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงณัฐชญา ยิมประสิทธิ

้ ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุวรรณประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๑

เด็กชายนัฐวิทย์ คามรักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๒

เด็กชายอัครพล สายหมี
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๓

เด็กชายเอกพล -
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๔

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ล้อเธียรประทาน
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๕

เด็กชายภูรินทร์ โพธิทอง

์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๖

เด็กชายทักษ์ดนัย คงกะพัน
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๗

เด็กชายอาณรงค์ สิทธิแสง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๘

เด็กชายกฤติศักดิ

์

ฤทธิเลิศชัย

์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๕๙

เด็กชายนิติกร สุขภิญโญ
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงฉาย
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๑

เด็กหญิงนิชนันท์ เซียงจ้ง

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๒

เด็กชายกิฟ

๊

-
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๓

เด็กชายสิริพัฒน์ แพงปอง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๔

เด็กหญิงศศิวิมล อินทะปด
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อยู่พ่วง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๖

เด็กหญิงไพรินทร์ บัวผัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงวลารักษ์ บุญสุข
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๘

เด็กชายภูคินทร์ อินทร์ธนู
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๖๙

เด็กชายธนวรรธน์ อัครเดชาฐิติภัทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

สีสำลี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๑

นางจันทร์เทียง

่

อินทร์ศวร
๑๘/๙/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๒

นางสาวปยะธิดา จันทร์เรือง
๑๐/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๓

นายพงศิธร มณีจุรัส
๒๐/๕/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๔

นางสาวอนงค์ เอมโอด
๒๗/๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๕

เด็กหญิงบุณรดา ม่วงสี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๖

เด็กหญิงวรัญญา ทองเงิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงธัญรดา ชูเกษม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๘

เด็กหญิงธนกร ทุนเพิม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงชิดชนก รองพล
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๐

เด็กหญิงสุดทีรัก

่

จันทร์ต่าย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๑

เด็กหญิงชญานุช ชิวปรีชา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๒

เด็กหญิงหิรัญญา รูปสม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๓

เด็กชายสิทธิกร เดือไธสง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๔

เด็กชายสิรภัทร หงษ์ทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๕

เด็กชายวงศธร เอียมทรัพย์

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๖

เด็กหญิงปวีณา รอดมณี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๗

เด็กหญิงวัชรินทร์ เอกวานิช
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๘

เด็กชายก่อเกียรติ เพ็ชระ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๘๙

เด็กชายชัยธวัช ภูชัยสินธุ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๐

เด็กชายธนดล สวยทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๑

เด็กชายณัทกร ศรนารายณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๒

เด็กชายจีรวัฒน์ เจริญพร้อม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๓

เด็กชายณัชพล เหลืองศศิธร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๔

เด็กชายนครินทร์ ศิลปมณีพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๕

เด็กชายพุทธิเมธ เกียรติอมรเวช
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๖

เด็กชายพีรภัทร์ พระสมิง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๗

เด็กชายภูบดินทร์ จำปานิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๘

เด็กชายชนาธิป กลางประพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๕๙๙

เด็กชายธนภูมิ ลมพัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๐

เด็กชายสุธน ธนโชติกิตติกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๑

เด็กชายศุทธิพัฒน์ แก้วน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๒

เด็กหญิงณัฐนิช แจ่มโสภณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงวิลาสินี
เหลืองรัตน์วัฒนะ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๔

เด็กหญิงกันญาภัคฐ์ พฤกษ์ธาราธิกูล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงภัทราพร เมืองมนต์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๖

เด็กหญิงกนกอร จันทร์บุตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๗

เด็กหญิงปาริฉัตร ปานเจริญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๘

เด็กหญิงอิสราภรณ์ ภู่สอน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๐๙

เด็กหญิงกัญญวัลย์ ศรีสุทธิวรกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงกนกพร ตะโกใหญ่
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ พลีเพือชาติ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๓

เด็กหญิงธิติมา กสิกรชำนาญกุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงปริณาห์ พินิจการณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา เหลืองศศิธร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๖

เด็กชายฐิติทัศน์ มณีดิษฐ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๗

เด็กชายธนกฤต กาญวรนสันติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๘

เด็กชายปญณเศรษฐ์ ไพรสืบชาติ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๑๙

เด็กชายธนภัทร เซียงว่อง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกษมวัฒนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๑

เด็กชายจักรภัทร นาคเส็ง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กชายสุรบดี อยู่เย็น
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กชายศรีภูมิ วิระยาลัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กชายสยมภู รุ่งเช้า
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กชายอัศวมงคล ชานุ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กชายธนกร คุณธรณ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงศุภมาส สายะบุตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงชาลิสา เจริญสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กหญิงนงนภัส ภัคภัทรพงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงพิณทอง พุทธิเดช
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงรสรินทร์ วงษ์สุวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงนภาภรณ์ พลดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงมาริสา ถังเงิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงสมิตา จารุพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงรสา โม่มาลา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงญาณิน พุฒิลือชา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงกชกร ศักดิสำเริงกุล

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๘

เด็กชายวีระพัฒน์ อุทัยรุ่งรัศมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๓๙

เด็กชายศตวรรษ เซียงหลิว

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๐

เด็กชายพิชัยภูศิต กาญจนโชคชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๑

เด็กชายธีรทัศน์ ทรัพย์อุดมมาก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๒

เด็กหญิงเบญจพร รืนบุญ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงสุนิสา สมไทย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงสุวรรณา เกษร
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๕

เด็กหญิงพรกนก สำเนียงลำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๖

เด็กหญิงจิราภา ตังจิรพาณิชย์

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงศิริประภา หอมฟุง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงกชกร จิตร์ประเสริฐ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงวิธารา แสงแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๐

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ภัทรสิริวรกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงลัคนา สุวรรณพันชู
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ ปานแดง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๓

เด็กหญิงวรัญญา บุตรดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงวริศา วงษ์แก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงชญาน์นันท์ เวฬุวนารักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๖

เด็กชายพชรพล สว่างอรุณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ซิบเข
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๘

เด็กชายกฤตนัย ทองโปย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๕๙

เด็กชายธนกร อภิภูธาดา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๒ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๐

เด็กชายธนวันต์ รอดจีน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๑

เด็กชายปณณธร สายบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๒

เด็กชายพลภูมิ เครือวัลย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ขำละเอียด
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หมืนพาลี

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๕

เด็กชายธนภัทร จันทิสา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ปญญา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงวิรชา คำโทน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงสุทธาสิณี กระต่ายทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงปรียารัตน์ จันทร์เพ็ญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๐

เด็กหญิงกมลชนก เจนศิริรุ่งเรือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงนุชนาฎ สมจิต
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงภัทรจาริน เห็นศิริศักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๓

เด็กหญิงอัญชิษฐา บวรสมสฤษดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงนันท์นภัส สุทธิบุตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๕

เด็กหญิงณัฐวดี พุ่มพวง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๖

เด็กหญิงวรินท์ ไวว่องวิทยการ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๗

เด็กหญิงอาภัสรา เงินประเสริฐ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงสุภัสสร พิมพ์วงศ์สวย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๗๙

เด็กหญิงศุภานัน เจนเก็จวิโรจน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงนันทวัน วราสินธุ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา มัฆมาน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๒

เด็กหญิงบุญยานุช สอนดอนไพร
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงณิชาต์ กระต่ายทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๔

เด็กชายวรวุฒิ ชนประเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๕

เด็กหญิงอาริศา พุทธรักษา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๖

เด็กชายกฤษดา พงษ์เภา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๗

เด็กชายศุภโชค คนตรง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงณัฐชา โกมลสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๘๙

เด็กชายธนภัทร นริสศิริกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๐
เด็กหญิงปราณปรียา ทองเรือง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๑

เด็กชายณัฐธัญ แสงแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๒

เด็กหญิงพรรณราย ทองหยด
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๓

เด็กหญิงเทวิกา คำจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๔

เด็กชายนาวิน ฉายภาค
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๕

เด็กหญิงเกณิกา ช่างไม้งาม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๖

เด็กหญิงสาธิตา จับจิตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๗

เด็กชายปวริศ ตะพัง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๘

เด็กชายปวเรศ ตะพัง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงจิรัชญา ชัดเจนจิต

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๐

เด็กหญิงธีริศรา สว่างเมฆ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๑

เด็กชายธีรภัทร เหลืองอ่อน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงรัตติกานต์ เหมือนมี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๓

เด็กชายณัฐภูมิ ปานเปย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๔

เด็กชายภาวิน ชีวันโชติบัณฑิต
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงพรนัชชา น่วมปฐม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๖

เด็กหญิงอติกานต์ กระต่ายเทศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงอรณิชา บุญวัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๘

เด็กชายธนพล จันทร์เจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงสุกฤตา หาญแรง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงอันดา เซียงคิว

่ ้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๑

เด็กหญิงชัชชญา ทัศนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๒

เด็กชายธีรพงศ์ ทัดสวน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงนภัสสร วุฒิสิงห์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๔

เด็กชายเขมกร ธูปเทียนรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๕

เด็กชายชิตดนัย มาตร์แสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๖

เด็กหญิงอรวรรณ ภาคภูมิ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงปริยาภัทร คิวเจริญวงศ์

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๘

เด็กหญิงวิรัณยุพา เรืองรัตนภูมิ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงชลธิชา สอนใจ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๐

เด็กชายประตินันท์ อินกล่อม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๑

เด็กชายอรรถพร วันนะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๒

เด็กชายโชคมนัส วันโณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงวิยะดา พุกบัวขาว
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงฉัตรกมล พุมมาเกิด
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุุบโพ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๖

เด็กชายณภัทร เฉลิมกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๗

เด็กหญิงเพ็ญพรรณ ยุทธนาพิพัฒน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๘

เด็กชายอมรเทพ หนูนันท์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงชนมณี อ่อนน้อม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงกัญญรัตน์ น้อยหรุ่น
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๑

เด็กชายนิธิศ สาเทศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๒

เด็กชายกรฤทธิ ใจอดทน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงณัฐชา หนูนันท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ ธนวิวัติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๕

เด็กชายสัชฌุกร พุตติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๖

เด็กชายณัชชา ศิริทัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงวรนุช เชือขาว

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๘

เด็กชายเดชาวัต ชุ่มจู๋
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงนิรมล บุญเสริม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๐

เด็กหญิงวรัญญา พงโพธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๑

เด็กชายอานนท์ ประกับสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๒

เด็กหญิงภาวดี ขานนาค
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงธนพร สูรย์ลอย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๔

เด็กหญิงอภิญญา เอกจู
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๕

เด็กหญิงชญาภา เจริญสุข
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๖

เด็กหญิงตินซาริน -

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๗

เด็กชายภัทรพล จิตนิยม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๘

เด็กชายพัทรดนต์ พุ่มดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๔๙

เด็กชายวิเชษฐ์ บัวห่อ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๐

เด็กชายวิเชียร บัวห่อ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๑

เด็กชายธนกฤต เชือฮ้อ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๒

เด็กชายพิสิฐ ประวิงทรัพย์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๓

เด็กชายสมชาย ทองแดง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๔

เด็กชายธนกร ชูศูนย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๕

เด็กชายธนากร บัวบาน
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงสุชาดา ประกับสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงภาณิชา ผู้ช่วย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงฐาปนี ตันโต

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงกิจกาญจน์ กอสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงฐิดาพร ประโลม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงสิริกัญญา บุญแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงวรัทญา จันทร์คล้าย
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๓

เด็กชายสายชล -
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๔

เด็กชายศุภกรณ์ ศิริฤกษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๕

เด็กชายสมชาย ปากน้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๖

เด็กชายกาญจนนุกุล มหาลาโภธนัง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๗

เด็กชายณัฐภูมิ เกิดศรีประเสริฐ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงอัมพิกา นิลพงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๖๙

เด็กชายณัฐกิตต์ อินทดก
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๐

เด็กชายนรากร ยิมรักษา

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๑

เด็กชายนเรศ -
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๒

เด็กหญิงสุจิตรา วัฒนสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๓

เด็กชายไมค์ -
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๔

เด็กชายสรรเพชร จำเนียรกาล
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๕

เด็กชายอชิตะ ผิวงาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๖

เด็กชายสรยุทธ เพ่งผล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๗

เด็กชายภูริวัฒ จันทร์เกษม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงพิรมล น้อยนิวรณ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงพีรานา ผิวขาว
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๐

เด็กชายธัลญเลิศ ชาวเวียง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสัก วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๑

เด็กชายสุทธิสาร สุขวิลัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงสัก วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๒

เด็กชายจักรพงษ์ ฝาเงิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงสัก วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๓

เด็กชายรพีภัทร เซียงฉิน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสัก วัดดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๔

เด็กชายชัยพฤกษ์ แพงน้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงชลีพร ระวังถ้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงปนัดดา ฮะคำดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๗

เด็กชายสิรวิชญ์ คำจู

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๘

เด็กชายธีรเดช กาสี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๘๙

เด็กหญิงปาลิตา แก้วไพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีทา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๑

เด็กชายณภัทร ไชยา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๒

เด็กหญิงหทัยชนก ผิวอ่อน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๓

เด็กหญิงวิภารัตน์ จันทร์ประเสริฐ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ รักดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๕

เด็กหญิงปาริตา วรศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงโบนัส นิมเนตร

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๗

เด็กชายอิทธิพันธ์ สงวนพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๘

เด็กชายภานุพงศ์ วงษ์จีนทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๗๙๙

เด็กชายณัฐวัต เสมทับ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ รักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๑

เด็กหญิงณัฐสวี วงศ์ษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๒

เด็กชายศุภกิจ สุจริต
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชืนหุ่น

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๔

เด็กชายณัฐภาส บุญแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๕

เด็กชายเชษฐวุฒิ ดอนพิกุล
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๖

เด็กหญิงจิดาภา กลินหอม

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงวรรณกร เสลาคุณ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๘

เด็กหญิงกรวรรณ เสลาคุณ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๐๙

เด็กชายธนัช เสลาคุณ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๐

เด็กชายจิรวัฒน์ สีลม
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๑

เด็กชายมีชัย ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๒

เด็กชายดนัยเทพ ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๓

เด็กชายสุรชัย พม่า
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๔

เด็กชายปฏิภาณ แปะแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงวรัญญา เพ็ชระ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๖

เด็กชายรติพงษ์ แก้วเจริญโชค
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงมณีการ ฉุยเนย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สะสม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๑๙

เด็กชายณัฐชัย วงศ์สุวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๐

เด็กชายฤกษ์ดี สามร้อยงาม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๑

เด็กชายปฐวี ลาภมูน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๒

เด็กชายมีชัย อินทร์พิริยานุกูล
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๓

เด็กชายจิรายุ บุญประเสริฐ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ รุผักชี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๕

เด็กหญิงสุรัสวดี อุบลวัฒนสกุล
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงนพรัตน์ พันเห่ง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงลลิดา เจริญผล
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๘

เด็กหญิงมินตรา ใจสอาด
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงกรรณิกา ศรีลาคำ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงกรกนก วรรณศิริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงกรกมล วรรณศิริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๒

เด็กชายเมคโก -
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๓

เด็กชายจักรพงษ์ พลอยสี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๔

เด็กชายณัฐพล มีถาวร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๕

เด็กชายชญานนท์ พันเห่ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๖

เด็กชายธนากร พลอยศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงอภิญญา สังเกตุการณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๘

เด็กหญิงอนินทิตา คำจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๓๙

เด็กหญิงแคท หล้า
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๐

เด็กชายกวีพัฒน์ มันคง

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๑

เด็กชายภาณุพงศ์ สอนพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๒

เด็กชายณัฐดนัย ผลคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงรัตนาพร ศรีเมือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๔

เด็กชายอิศวะ เอมทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๕

เด็กชายกิตติพจน์ ปานทอง
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ม่วงตารส
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๗

เด็กชายนัฐนันท์ ใจดี
๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๘

เด็กชายอนุกูล สุวรรณพันชู
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงกชกร แบะดอม
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงพุทธรักษา อรชร
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๒

เด็กชายจิรสิน สังข์นาง
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงชนิดาภา ชาวไร่
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงนันท์นภัส สุวรรรพันธ์ชู
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ไทรละมัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๖

เด็กชายอริย์ธัช คำโพธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงดรัลพร ขอมปรางค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๘

เด็กชายศุภชัย ทองคำ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๕๙

เด็กชายณัฐพล ทรัพย์เสริม
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๐

เด็กชายวิชัย ภูมิดอนเขต
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๑

เด็กชายกฤษติน คุ้มเนตร
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงบุษบง บัวทอง
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๓

เด็กชายวีรศักดิ

์

ศิริวงค์จันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๔

เด็กชายตะวัน อ่อนน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๕

เด็กหญิงสายรุ้ง ผิวเผือก
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงปานดาว ขอมปรางค์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จรรยานันทจิต
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๘

เด็กชายเอกศิษฏ์ อดทน
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๖๙

เด็กชายวีรชัย ศิริวงค์จันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๐

เด็กชายศิวา ศิลาจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงกุลณัฐดา วิสิทธิวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ฮะบุญมี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๓

เด็กชายธนกร โพธิทอง

์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๔

เด็กชายภุมรินทร์ กองมา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงธันยชนก จันแก้ว

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงนิจชยา ภูมีเขียน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงพรพรรณ ปลังอุดม

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๘

เด็กหญิงวินิดา พงษ์ศักดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงสุกัณญา สอนพวง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๐

เด็กหญิงอินทร์ธิรา สมคิด
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๑

เด็กหญิงอภิญญา คำดี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ร่วมสันเทียะ

๊

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ วงษ์ศิลป
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๔

เด็กชายอภินันท์ สดชืน

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๕

เด็กชายฉัตรชัย ไม่ทราบ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๖

เด็กชายอธิราช นาเครือ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงอรรถวดี กระต่ายทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงพนิตนันท์ ทรัพย์ไพบูลย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๘๙

เด็กชายภัทรพงษ์ เซียงฉิน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๐

เด็กชายอานุภาพ อุบลวัฒนสกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๑

เด็กชายแท๊ะ -
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๒

เด็กชายนที ทองผาภูมิบวร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๓

เด็กชายพิมลกร เจริญสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๔

เด็กชายวันชัย ชาวนาเมือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๕

เด็กชายอาร์ม หงษ์ทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงจิรัชญา จำปาทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๗

เด็กหญิงณิชากร -
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๘

เด็กหญิงดาว -
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๘๙๙

เด็กหญิงพลอย -
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๐

เด็กหญิงสุชาดา บุญชู
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงสุมาลี เชิงรู้
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๒

เด็กหญิงอัยราดา แช่มเล็ก
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๓

เด็กหญิงอาทิตยา ศุภกิจกมลเสน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๔

เด็กชายอนุชา ถูมหา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงศศิธร ปลาทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๖

นายนรา -
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๗

เด็กชายระพีภัทร นาคเอียม

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๘

เด็กชายวายุ ผิวเกลียง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๐๙

เด็กหญิงนริศรา หงษ์ราชวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๐

เด็กหญิงฤทัย -
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๑

เด็กชายแทมโป -
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๒

เด็กชายธีร์ธวัช พลศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๓

เด็กหญิงดิษยา ถาวรสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๔

เด็กหญิงพรธิตา เข็มเพลีย
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ คำควร
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๖

เด็กชายกฤตยชญ์ จิตต์ราษฏร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๗

เด็กหญิงนันทิวา อิมเอิบ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๘

เด็กชายวันชนะ ศักดิเพิมผล

์ ่

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๑๙

นางสาวธนพร วงษ์พัฒน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๐

นายพนม พรพิกุลมงคล
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๑

เด็กชายธีระวัฒน์ คงเวียง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงพิชญาพร จิตประเสริฐ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๓

เด็กหญิงขวัญชนก พันฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงดวงกมล ภู่สอน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๕

เด็กหญิงอนุตรีย์ กาญจนวิบูลย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๖

เด็กชายมงคล นิมน้อย

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๗

เด็กหญิงสิตานัน พิมพ์ศรีจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๘

เด็กชายชาญวุฒิ จันทร์ผดุง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๒๙

เด็กชายวรเมธ บุญทรัพย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ปตุปกรณ์กุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๑

เด็กชายชนาธิป บรรเทาทุกข์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๒

เด็กชายอนันต์ เกิดสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๓

เด็กชายกิตติพงศ์ ชวนอยู่
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๔

เด็กหญิงชัญญาภัค มะลิวัลย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๕

เด็กหญิงวรัชยา สมไทย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๖

เด็กหญิงรักษิตา ชิวปรีชา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๗

เด็กชายปภณ อึงวัฒนะไพศาล

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๘

เด็กชายณัฐภูมิ เพิมนาม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๓๙

เด็กชายธนพล ขวัญตา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๐ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๐

เด็กชายวรธัช ชุมวรฐายี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๑

เด็กชายอดิศร สุวรรณสุทธิชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๒

เด็กชายอภินันท์ ทันจิต
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ศิริพร
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๔

เด็กชายเจษฎกนก
เลาหะกาญจนศิริ ๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๕

เด็กชายจิรัฎฐ์ โยธา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๖

เด็กชายธนากร เรียงรวบ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๗

เด็กชายระชานนท์ แสงสะศิธร
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อะคิบะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงกนกทิพย์ เชือเมืองพาน

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๐

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บุญเกิด
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ จันทร์บาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงวรรณวิภา ตานาคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๓

เด็กชายไชยวัฒน์ บุญมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงพิมสุวรรณ ยุติธรรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๕

เด็กชายรัฐภูมิ วิวาสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๖

เด็กชายฉัตรมงคล เลิศปยะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๗

เด็กชายสงกรานต์ มีศิริ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงแหวน ขานนาค
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงจันทร์สุภา บุญเกิด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงภัทรธิดา พลเภา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๑

เด็กชายสราวุฒิ ทองสุกใส
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงจิตราวรรณ สุขโต
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๓

เด็กชายธนพล สังข์ทอง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงปาระวี บำรุงไทย
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๕

เด็กชายธาวิน เชียงกา
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๖

เด็กหญิงกันยา อมรทวีรุ่งเรือง
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๗

เด็กหญิงกมลวรรณ สว่างเมฆ
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงลลิดา บริรักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงสุนันทา ลีไพเพชร

้

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงธนัญญวัจน ลีไพเพชร

้

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงสิริมา ทับยาง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๒

เด็กชายศิวกรณ์ วงษ์ศิลป
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๓

เด็กชายธีรภัทร์ สุดชะวา
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๔

เด็กชายปุณยวีย์ ปูนพันธ์ุฉาย
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๑ / ๓๘๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงญาณิศา ทองน่วม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๖

เด็กชายอนาวิล เรืองพุ่ม
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๗

เด็กหญิงอัญธิสา ทองนุ่ม
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๘

เด็กชายชนะชัย แสงสว่าง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๗๙

เด็กชายพุทรา พม่า
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงศยามลณ์ เสือเงิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๑

เด็กชายอนุชา ศรีชะนะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๒

เด็กชายอภิชาติ นำใจสุข
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์โสดา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๔

เด็กชายสิงหา ตรีโสภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สุวรรณทา
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๖

เด็กชายชนากานต์ กุฎี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๗

เด็กหญิงกรพิณทา ธนทรสุทธิโรจน์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๘

เด็กหญิงสุพพัตรา กรุดสมัย
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๘๙

เด็กหญิงนาตาชา สีหวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงรวินท์นิภา
เพาะทรัพย์เจริญ ๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๑

เด็กชายธันยธรณ์ เจริญมาก
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงอภิรุจี วงษ์ปญญา
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๓

เด็กชายธรรมทัช รักธรรม
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๔

เด็กหญิงรุจิรัตน์ มีจัน

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๕

เด็กหญิงชนิตา สุระภา
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๖

เด็กชายประกาศิต เกตุรักดี
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๗

เด็กชายวาทิน พันธุ์ภักดี
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๘

เด็กหญิงภัทรนิภา รุ่งเรือง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๕๙๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ กาเพ็ง
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๐

เด็กชายปยวิศว์ศกร บรรเทาทุกข์
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๑
เด็กชายปยวัฒน์ศพร บรรเทาทุกข์

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๒

เด็กชายณัฐพล นิธิภัทรารัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๓

เด็กชายจิรปภัส บุญวิจิตร
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ ไชยปญญา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๕

เด็กชายสิรภัทร ดีขม
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๖

เด็กชายศิวะนนท์ ช้างสา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๗

เด็กชายพิชัยยุทธ โฉมยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๘

เด็กชายนนทวัฒน์ เข็มอุดม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงจีรนันท์ จิยะพานิชกุล
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงมนันญา นำดอกไม้
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๑

เด็กหญิงยศวีร์ ใจตรง
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๒

เด็กชายพงศกรณ์ เกษราช
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงบุญชนก เจริญสุข
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงปาริชาติ อุไกร
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงจิราวรรณ มันจิตร

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๖

เด็กชายประภากร บรรเทาทุกข์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ บัวบาน
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๘

เด็กชายนราธิป บัวบาน
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๑๙

เด็กชายปรเมษฐ์ จักรโชคอนันต์
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๐

เด็กชายพศวีร์ คงสิน
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๑

เด็กหญิงอภิญญา มีถาวร
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๒

เด็กชายกฤษดา ปาละวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงภันทิลา ไชยวงษ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงปนมุก เซียงหลิว

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงนพวรรณ ทัดสวน
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ ชัยรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงชมพูนุช ล้ออุดม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๘

เด็กหญิงเบญจมาส สมรูป
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๒๙

เด็กชายสหวรรษ สาวแสง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๐
เด็กชายเกริกไกรวัลย์ แสงกระจ่าง

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงโยษิตา ล้อกสิกรวัฒนา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๒
เด็กชายเอกกมลชนก สิงห์คำ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๓

เด็กชายกรวิชญ์ จิตต์เมือง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๔

เด็กชายสุชาติ คงดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๕

เด็กชายนพดล เจริญจิตต์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๖

เด็กหญิงปยภรณ์ ทองเกษม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงสายฟา สังข์ทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงพนิดา ต่วนเครือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๓๙

เด็กชายเจษฏาพร ใจงาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๐

เด็กชายอนุชา นุชนุ่ม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงโสภิดา ตันเจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๒

เด็กชายพลวัต ขาวเอียม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๓

เด็กชายธนทัต เชิดสกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๔

เด็กชายพงศ์สกร โพธิเย็น

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๓ / ๓๘๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

แสงน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงสุฑารัตน์ ศรีสุวรรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงอลิสา มีลาภ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๘

เด็กชายโสภณ จันทร์ปอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๔๙

เด็กชายณัฐภูมิ เตรียมวงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)

วัดปากบาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๐

เด็กชายสาโรจน์ ว่องไว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)

วัดปากบาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๑

เด็กหญิงมุธิตา ปราดเปรียว
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)

วัดปากบาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงศิริกันยา เชียวชาญ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)

วัดปากบาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๓

เด็กชายอาณา -
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)

วัดปากบาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๔

เด็กชายมานะ -
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)

วัดปากบาง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๕

เด็กหญิงณัฐินีย์ กิจจึงเจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๖

เด็กชายขจรวิทย์ สวัสดิลำภู

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๗

เด็กชายกฤษฎา ปวนเทียน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๘

เด็กชายณัฐพิตทัพพ์ เตชาธนสมบูรณ์
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีสม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๐

เด็กหญิงอรอนงค์ ทันจิตต์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๑

เด็กหญิงรัตน์ชนก เทียมเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ นกจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ เขียวพวง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงพัชรพร สุขศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงกิตติยา เอียมล้าย

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๖

เด็กชายชนบดี คมขำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๗

เด็กชายนพพล เเย้มพุ่ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๘

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสังวรณ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๖๙

เด็กชายวชิรพงศ์ วงษ์ชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงลักษมี โคตรชัยสิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๑

เด็กหญิงวิลัยพร เเก้วสมุด
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๒

เด็กชายอิทธิเบศน์ ดวงสีเสน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๓

เด็กชายมงคลชัย สินฉำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๔

เด็กชายคุณากรณ์ วระสิงห์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๕

เด็กหญิงวนันธร ดีระพัฒน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๖

เด็กหญิงณัฏธิดา ขำอิม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงอริสรา เเสงสุดเขียว
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๘

เด็กชายธเนศ บุตรคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๗๙

เด็กชายธนัตถ์ โหมดเครือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๐

เด็กชายสรรเพชร สร้อยคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๑

เด็กชายพัชรพล รตะเกษตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงรัตนาวรรณ วัชรทวีทรัพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงนริศรา มะลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๔

เด็กหญิงพัชณี วงศ์เกิด
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงบุณธิดา เผือกฉิม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงจอมขวัญ สร้อยทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๗

เด็กชายอมรเทพ โพธิเย็น

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๘

เด็กหญิงธาริณี นิลรอด
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ ปานเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๐

เด็กชายวิธวินท์ นกขุนทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เชยกรีวงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๒

เด็กหญิงอัยยาวีร์ ว่องพานิช
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๓

เด็กชายชเนศวงศ์ พิมพ์พันดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงวราภา กลินจันทร์

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงสิริวิมล มากประโคน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๖

เด็กชายธีรภัทร เเก้วมณี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๗

เด็กหญิงขวัญงาม จรกลิน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีทา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๐๙๙

เด็กชายโยธิน เปรมศักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงอลิษา จะนะพรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๑

เด็กชายโอ๋ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงประภัสสร โตเอียม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๓

เด็กหญิงนภาสุ ทับทิมสี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๔

เด็กหญิงปณิตศรา อมรศรีรัตนชัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๕

เด็กชายพงศ์กรณ์ ธีระพลชัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๖

เด็กหญิงสิรินยา พรหมเดช
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๗

เด็กหญิงศศิมา พรหมเดช
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงอภิรญา บุญเเก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๐๙

เด็กชายวัฒนา ขจรบุญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงพิมชนก สัทธาผล
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงเมธิรา ด้วงคด
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงญาตา นาคสาร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๓

เด็กชายเจษฎา เพชรพงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กชายธีรภัทร ปลอดยอดยิง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๕ / ๓๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กชายพงศธร กุลีน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๖

เด็กชายจักรรัตน์ พุฒจิระ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๗

เด็กชายอาณกร ดนุพงค์ลิขิต

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๘

เด็กชายภีรพล อาจคงหาญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๑๙

เด็กชายไกรราช สายมาอินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๐

นายวัชระ นิลรอด
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงสุธิชา ปราดเปรียว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๒

เด็กหญิงอาภาพร เกิดไทยดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๓

เด็กชายชนมภูมิ แช่มเล็ก
๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๔

เด็กชายอรรถพล สิงห์ภมร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๕

เด็กชายวิริยะ พรหมชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงอชิรญาณ์ แซ่เท้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงแก้วมณี ปนมณี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๘

เด็กชายมงคล สรรประเสริฐ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงอริสรา ลิมสุวรรณ์

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงสุธิดา ชฎาทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักงาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๒

เด็กชายเอกสิทธิ

์

แสงจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๓

เด็กชายณัฐพงศ์ จิตรจง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงสุพัตรา น้อยพยับ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๕

เด็กชายเจษฎา พิมพ์เสนาะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทร์โอสถ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงเเพรวา ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงไอลดา ศรีคำทา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๓๙

เด็กชายพีระพงษ์ สินเพียร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๐

เด็กชายวิวัฒน์ บัวขาว
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๑

เด็กชายสุพัฒน์ พยัฆสิงห์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงณัชชา สมรูป
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๓

เด็กหญิงษิริรัตน์ แมคพิมาย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๔

เด็กชายสายชล สำสาย
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๕

เด็กชายจีระ มณฑาเทียร
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๖

เด็กหญิงดาราวดี ชืนหุ่น

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงสายนำผึง

้

วงศ์สมัคร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๘

เด็กชายนันทวุฒิ ปญญาไว
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงดวงหทัย กาสรศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๐

นายธีรพงษ์ ปลอดยอดยิง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๑

นายชยานนท์ โพธิละวัด

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงสุตาภัทร พิกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๓

นางสาวกัญญา ขันธโมลีกุล
๐๘/๐๑/๒๕๐๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๔

นางสาวกิตติยา รักงาม
๐๙/๐๙/๒๕๒๑ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๕

นางสาวชรัญญา เจริญเดช
๐๖/๑๒/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๖

นางดวงพร อ่อนละมัย
๒๒/๐๒/๒๕๐๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๗

นางประยงค์ สันทัด
๐๗/๑๐/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๘

นายปองคุณ พวงปญญา

๑๙/๑๑/๒๕๓๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๕๙

นางพิกุลทิพย์ รุจิระยรรยง
๑๓/๐๑/๒๕๐๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๐

นางระพีวรรณ คล้ายแดง
๒๒/๐๑/๒๕๐๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๑

นางลัดดา รักงาม

๑๓/๑๑/๒๕๑๘
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๒

นางวนิดา ทองสุขใส
๐๙/๐๓/๒๕๑๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๓

นางสาววิลัยพร ไผ่ปอง
๒๐/๐๔/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๔

นายวิษณุ คำจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๒๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๕

นายวีรศรุต พลนิรันดร์
๑๘/๐๒/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๖

นางสยุมพร เลียนเครือ

่

๑๘/๐๓/๒๕๐๓ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๗

นายสรัญพงศ์ จีระประยูร
๐๗/๐๙/๒๕๒๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๘

นางสาวสุรภีพรรณ ขาวหมวก
๒๐/๐๒/๒๕๐๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เข็มเพ็ชร
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กชายเตวิช เรืองโรจน์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี อยู่กุญชร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงแสงจันทร์ ต่างพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงศราวดี เหลือสุข
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงปภาวดี ปลาอ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๕

เด็กชายจนัย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๖

เด็กหญิงสุพิมล ชอบงาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๗

เด็กชายศุภมิตร
เบญญารัตน์ไพบูลย ๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๘

เด็กชายธีรยุทธ พูนสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๗๙

เด็กชายปริทัศน์ ปลาอ่อน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ภิภัคดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงศุภิสรา แซ่เจ็ง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงมณิสรา ศรีทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๓

เด็กชายศราวุฒิ เหลือสุข
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงรัญญา พรมมี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง วัดใหม่รางวาลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๕

เด็กชายธีรภัทร์ เสมทับ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๖

เด็กชายพรนิมิต คำเล็ก
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๗

เด็กชายรัฐพงษ์ จันทร์ธรรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๘

เด็กชายวีรฉัตร บรรเทา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๘๙

เด็กชายศุภฤกษ์ คนตรง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๐

เด็กชายอัฎชยา ผิวผ่อง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงกฤษติกร ไพรวัน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงกัญญพัชร โนนชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงภัทราภา บุญบำรุง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงวันทนีย์ แสนเสมา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๕

เด็กหญิงจินต์จุฑา ทองรอด
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๖

เด็กหญิงชลธิชา หนูทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๗

เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา ซิบเข
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงบุษกร จันทร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๑๙๙

เด็กหญิงพัชราภา มันใจ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๐

เด็กหญิงมนัสวี ศรีสุข
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๑

เด็กหญิงวรรณภัทร เกษี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๒

เด็กหญิงศุภัชญา เข้มแข็ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๓

เด็กหญิงยศวีล์ โสมบ้านกวย
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๔

เด็กหญิงรังสิมา ธิตะเชียง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงจารุณี รอดขาว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงจารุวรรณ รอดขาว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๗

เด็กชายนิตินันท์ เรืองขจร
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๘

เด็กชายธนโชติ บุดสีผา ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงปนิดา แสนคำมี
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๐

เด็กชายวรฤทธิ

์

หมอกมืด

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๑

เด็กชายธีรพงศ์ แซ่ลิม

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๒

เด็กชายชยธร คงอิม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๓

เด็กชายสราวุท ยังยืน

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงกรรณิกา แสงน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงนารี วันดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงปานพิไลย์ อินผลเล็ก
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงพรรณิภา ยังยืน

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงสโรชา สร้อยฟายรรยง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงศศิธร สุนทรมณฑล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงกิตติวรรณ ศาลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงสุชาวดี เวชกามา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๒

เด็กชายจิรพัฒน์ โพนทยะประสูติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พรหมชนะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๔

เด็กชายวินธัย สุวรรณพราม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๖

เด็กชายก้องเกียรติ เขียวอิม

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๗

เด็กชายภูริภัค นาคน้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๘

เด็กชายจันทร์เจ้า สุขรดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๒๙

เด็กชายฤหัส ทองผาประวิตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๐

เด็กหญิงชุติมณฑน์ แพงไธสง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๑

เด็กชายภาคภูมิ สุขแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๒

เด็กชายสุที โรจน์พวง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๓

เด็กชายชลันธร สู่บุญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๔

เด็กชายชัย รา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๕
เด็กหญิงเพชรกาญจน์

ยิมพงษ์

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๖

เด็กชายอานุภาพ สายมาอินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๗

เด็กชายศาสตร์ฐาพร หมืนพรม

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๘

เด็กชายจิตติ ชัยจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๓๙

เด็กชายธีรเดช เปลาเล
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๐

เด็กชายรัฐภูมิ เซียงฉี

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๑

เด็กชายประภัทร รอดคลำ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงณัฐพร แซ่ล้อ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๓

เด็กหญิงสุภาพร
กาญจนวิเศษชาญ ๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงนิตยา รุ่งเรือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงวิภาพร ไฟจัตตุรัส
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๖

เด็กหญิงกรรณิกา พลดี
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงวรนุช สวยทอง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงนัฐธิชา พยับตรี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงฟาใส ดวนใหญ่
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๐

เด็กหญิงธัญชิดา เอมมะ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๑

เด็กชายศุภโชค ศรีจันทร์รัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ยาสุ่ม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วังปา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๔

เด็กชายอนุศักดิ

์

รืนบุญ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กหญิงธรรณิชา ดวงอาทิตย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กหญิงทิพยเนตร ทายา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงสุนิรัตน์ อุ่นเรือน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ ภูพานไร่
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๕๙

เด็กชายภานุมาศ ลีละสุทธนันท์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กชายวันชนะ พวงไทย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงณัฐชา มันทัน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงญัฎฐณิชา เหลาอ้อ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สุขนาค
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงอัญฌาณี พ่วงเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

บัวรอด
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย จิตรเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

แปนท้วม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงยุวลักษณ์ บุตรเกตุ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กชายภัทรพล เนตรพรม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กชายนันทวัฒน์ มีรุ่ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กชายจิระพงศ์ วัณโณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กชายสรายุทธ สาอุดม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กชายปรีติ แซ่เตียว
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กชายธนากร เชียงกา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กชายอรรถพล ปรีเปรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงพลอยไพลิน น้อยประสิทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๗

เด็กหญิงสาวิกา สร้อยทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงอาภาสิริ ปสิงห์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กหญิงศิริเพชร สุทธิวิลัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วนะทะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๑

เด็กหญิงพินชนก มาหลวง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๒

เด็กหญิงญาทิตา มะโนรมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๓

เด็กหญิงดาหลา สีทา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงนาถตยา ศรีเจริญสุข
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงนิษามณี เม่งวหา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงโยสิตา สุบันพาท
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๗

เด็กหญิงวิภาวี นำใจสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๘

เด็กชายโก้โก้ ชาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๘๙

เด็กชายกัมพล พรมวงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๐ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๐

เด็กหญิงรุ่งทิพวรรณ กลินหอม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๑

เด็กชายกันตพัฒน์ ขอนแก่น
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงสุทธิดา แขกนวม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กชายจีรวัฒน์ กรุดแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กหญิงขจารินทร์ จิตรเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กชายธนกร ขุนพิทักษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กชายอนุชา เหมือนสอาด
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กชายภูษณะ ทองปญญา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กชายวิสิษฐ์ พิทักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กชายณรงค์ชัย ใจซือ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๐
เด็กชายกฤษติยานนท์

ธรรมจง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กชายศิวพร พุทธิมาโน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กชายณัฐพงษ์ วันทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กชายภูรินท์ ศรีเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กชายภมร มีทอง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กชายนาวิน สุวัณท้าว
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กชายธานินทร์ หม่อมแดง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กชายจรัสรวี หม่อมแดง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กชายวันฉัตร ทองแพง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กชายธนากรณ์ แย่มน้อย
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กชายพรพิพัฒน์ สารนพคุณ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กชายฉัตรชัย ไข่ม่วง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงธนพร หมอเพชร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงจิรัชญา อำหลิม
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงโสด
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงสุภัสตา คุมศักดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงศศิกาญจน์ โม้มาลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงอัญชลี อินทร์ณรงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงพิยะดา อินทร์ใจเอือ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงสุพรรณษา วงกลม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงณัฐภรณ์ นำใจตรง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงณัฐชา นำใจตรง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงกมนียา สารนพคุณ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงสายนำ ทายา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา พุกเงิน
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๑ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงมนัสวี หมืนจอน

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงชัญญานุช อุ้ยปะโค
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๗
เด็กหญิงปรีณาพรรณ วังคีรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กชายประสิทธิ

์

ศรีโพธิช้าง

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กชายอนุชา กำแพงแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กชายจิรพงศ์ ศรีสะอาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กชายชานนท์ บุญวัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กชายวงศกร มหาโชติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กชายพงศกร ทาคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กชายธนสาร มีคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กชายวรฤทธิ

์

พยัพสินธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงกลอยใจ รืนวัตร

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงอุมากร ใจกล้า
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงแพรว ศรีสะอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๓๙

ว่าทีร้อยตรีณฐพล

่

ทับพิจายะ
๒๖/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กชายเฉลิมชัย ยังดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ยังดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กชายธนา นนทารักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กชายศรเทพ ถำทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หลวงจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงฐิติพร พวงทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๖

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ์ ดนตรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงปรียนันท์ เกิดบัว
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กหญิงอริญา มหาโชติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงอริสา มหาโชติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กชายศรายุทธ รอดเกษม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กหญิงไหมทอง -
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กชายณัฐภูม บรรณาการ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๓

เด็กชายภาณุพงศ์ อ่อนน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กชายพงศธร โยธา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กชายกฤษกร ทองดอนแอ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กชายอมรเทพ ทรัพย์อยู่
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กชายพีรพัฒน์ นำใจสุข
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงทิฆัมพร เขียวอิม

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงอรฉวี เรืองเนตร
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงศิริวรรณ นำใจสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงวรรณภา แสงประกาย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กชายอัฐวัส พงศ์พรพสุ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงเพชรลดา พรหมสามพราน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงกุลธิดา สร้อยปาน
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงณัฐภรณ์ นาคบุญมา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงณัฐวดี ผิวผ่อง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กชายธณา ศรีบุรินทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กชายอาทิตย์ รุ่งเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงณปภา ใจตรง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กชายศิรชัย มหาโชติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงอรอุมา อ่องนก
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กชายยศวีร์ จันทร์คล้าย
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงกรองทอง ศิริเรือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงชลธิชา แหยมแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงณัฐพร จิตบรรจง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กชายณัฐนันท์ จันทร์แจ่ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กชายทัศนวัต ทองแจ่ม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงนภัส คงทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงเบญอาภา โสภา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงปภัสสร วงษ์จีน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กชายปรินทร ชมภูเจริญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กชายปวริศ ทองแถบ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ยิมพวง

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงวลาวัลย์ กิจสังสรรค์กุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงศิรประภา สุนทร
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงกรณ์พิชชา บุตรธรรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา จิตร์อำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กชายชลสิทธิ

์

บุญประเสริฐ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงญาดา ทองอ่อน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กชายธชภัค วงษาโรจน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กชายธนชาติ นำเจริญลาภ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กหญิงนัชชา คำกองแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กชายปฐวี ทองเสงียม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๕

เด็กชายเปรมศักดิ

์

ปานเพ็ชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๖

เด็กชายรพีพงศ์ หิรัญรัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ทองแจ่ม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงสุภัสสรา เข็มทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กชายอภิชาติ รักจรรยาบรรณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วงศ์มโนพณิช
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๑

เด็กชายธนภัทร ทิพย์พานทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๒

เด็กหญิงธัญพิชชา อินทร์เสวก
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กชายนิติพนธ์ โสภา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๔

เด็กชายปฏิพล สุขสา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงปุญณิศา บัณฑิตพรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กชายพงษ์ฐกร กระจ่างแจ่ม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงษ์สนิท
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงพัชรเนตร ชืนจำรัส

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงนำหนึง

่

โพธิเจริญ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กชายวิยะณัฐ สุขแจ่ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กชายศุภกานต์ กิมน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กชายสุขุมพันธุ์ ฝดศิริ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงอลีนตา อาชาวิลาวัณย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงกฤติยา โสภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กชายกิตติชัย มีฮุง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กชายกิตติพล เดโช
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กหญิงจิรัชญา อยู่เอียม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กชายชยพัทธ์ เสลาคุณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงชาลิสา

ประเสริฐโชคประชา ๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงชาลีญา เตยหอม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงณัชชา เอือวิทยา

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงณัฐชยา กระแสโสม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กชายธนวรรธฐ์ จิตบุญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กชายพิทวัส ช้างสีสังข์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กชายพีรณัฐ นิมนวล

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กชายภูริณัฐ โพธิงาม

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงลภัสรดา จิตรานนท์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงวรัญญา ทองคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กหญิงวริศรา บุญเกิด
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กหญิงกรกนก บัวพิมพ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กชายณัฐดนย์ อริยะธนิสกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กชายณพศรัณย์ อริยะธนิสกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กชายชมตวรรณ รักทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กชายฐากรณ์ หนึงนำใจ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กชายณัชพล สิทธิสาร
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

จันมา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงนลินี สำรุย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กหญิงนันทวัน พันธ์เปรม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ รูปสม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กชายภัทรพล เฉลยทรัพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงมนธิสา กาญจนฉายา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กชายรพีภัทร หงษ์วิชุลดา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กชายเรวัติ โตพิพัฒนมงคล
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงสุภวดี สุขอร่าม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงอริษา แหยมแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงอุไรพร แดงสี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กชายโยธินันท์ คงทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กชายณธนกร ชัยญาติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงคณัสนันท์ ศรีสกุลกาญจน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กชายชัยนณ โพเย็น
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ถวิลวัฒนกิจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงพิชญ์ชา จันทรางกูล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กชายก้องภพ วงศาโรจน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สุขศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กหญิงญาณิศา จนากร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กชายณัฐภัทร สุจริต
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กชายธนภัทร อัมรินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กหญิงชญาณี จิตตรง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กชายพัชรวัฒน์ เพงเภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงธิติสุดา แซ่เท้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงณัฏฐรมณ อุ่มมล
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กชายศุภกรณ์ รุ่งเรืองยังยืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีมีธรรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กชายธานา อินทร์นุช
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กชายชนภัทร ศรีเผือก
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วมงคล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๖๙

เด็กชายภูริพัฒน์ จันทร์อักษร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงศิริวรรณ วังสพรหม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๑

เด็กชายณฐพร ทองปาน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๒

เด็กชายนฤพนธ์ ซิบเข
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๓

เด็กหญิงพิชชากร แหลมแจง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงแวววรรณ บ่อทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กหญิงศิรินภา พราวพรรณพงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๖

เด็กชายธรรณภัทร ยังสบาย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงนันท์ฤทัย กัลปะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๘

เด็กชายเจษฎา รอดเทศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงวรดา หิรัญรุจิรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กชายอริญชย์ เหล่าจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงณัฐณิชา
ประทักษ์กุลวงศา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงปาณิศรา ตันเจริญศิริรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๓

เด็กชายวรินทร สมถวิล
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงชลิษา รัตนโภคากุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๕

เด็กชายพีรดนย์ เล้าเจริญฤทธิกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงวนิธิดา ผดุงลม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๗

เด็กชายโภคิน อ้นพันธุ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๘

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ กรุดโกศล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๘๙

เด็กชายจีรวัฒน์ คำจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๐

เด็กชายเขมนันท์ ขาวขำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๑

เด็กชายระพีพัฒน์ รอดเทภัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงปุณยวีร์ พัชรวีระรัชต์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๓

เด็กชายกิตติเชษฐ์ สุทธิพิพัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๔

เด็กชายนะการยุธ พุ่มสติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงอมรทิพย์ อ่วมสุวรรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๖

เด็กชายภัทรวรรธน์ วงค์ลคร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กชายวันชนะ อิมทรัพย์

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงสุรัญชนา หนูพัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๔๙๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ล่าทา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงแพรววนิต ช่องวารินทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงตริตาภรณ์ สุวรรณประเสริฐ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๒

เด็กชายวีรภัทร คงอินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๓

เด็กชายธวัชชัย พิสิฐเมธ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงศศิวรรณ ลัดดาวรากรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๕

เด็กชายอธิรักษ์ เอือสัจจะธรรม

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กชายศุภวิชญ์ บัวผัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กชายยศกร ตะก้อง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กชายเกียรติภูมิ เกิดไพบูลย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงมัลลิกา สุขประเสริฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงณัฐชา ช่วยชูเชิด
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงธนิตา บุญบำรุง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงกรรวิการ์ รวยศิลปธรรม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กหญิงเมธาวี มณีศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กชายภคิน รอดชีวิต
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงวรรณษา หวังชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงศลิษา ฉมาเมธากุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กชายธัชชัย เกตุผล
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กชายธนกฤต ฉินสวัสดิพันธุ์

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงเนตรดาว แสงเทียน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา หันกระสัน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กชายภูริภัทร ทองย้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงธัญภรณ์ เซียงเห็น

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ประดิษฐ์วีรวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๔

เด็กชายนิธิวัตน์ จงวิจิตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กชายชลสิทธิ

์

จิตเจนสุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กชายณัฐพงษ์ เชิดแสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กชายอิศรา บุตรวัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ เฮียงเอียง

้ ้

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กชายเสกสิทธิ

์

จำปาอินทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กชายทัศนัย ทรัพย์เย็น

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กชายจีระวัฒน์ เซียงโหล

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงปฏิชญา สินศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กชายธนัชชัย คงจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กชายณัฐพล สุทธิโยธา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สุขธนาภิวัฒน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงสาธิดา แสงเทียน
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กชายภัทรพล เรืองเนตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กชายชูชาติ เตียมเครือ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงภานรินทร์ ค้าแหวน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กชายจักรพงศ์ นิยมแย้ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กชายเรืองสิทธิ

์

วงค์พันธุ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กชายภัสกร บำรุงจิตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กชายธนพงศ์ จินอิม

้ ่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กชายนันทฉัตร มุสิกวัตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กชายทยากร วัดพ่วง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

คูเมือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงกันต์ธิดา ฮวดลิม

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงเนตรนภา ทองดอนน้อย
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงจิรัชยา โรจนะแสงสว่าง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กหญิงศจิกา โรจนะแสงสว่าง
๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงชญานันท์ แสงโสม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๒

เด็กชายธนบดี อาจหาญ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๓

เด็กชายปริญญา สุนทรมณฑล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๔

เด็กชายพัฒธนะพงษ์ สุดเขียว
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๕

เด็กชายศรีวิชัย ศรีคลองใหญ่
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงกนกอร นุชเครือ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงญาณิศา ทองปาน
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๘

เด็กชายศิริวัฒน์ แซ่ตัน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๕๙

เด็กหญิงอนัญญา ว่องพานิช
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๐
เด็กหญิงกุลประภัสสร์

วิริยาลัย
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๑

เด็กชายภัทรพล เข็มเพ็ชร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๒

เด็กชายธนากร เต้าชุ้น
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๓

เด็กชายวีรภัทร แซ่ตัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงกชวรรณ ว่องวิไล
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๕

เด็กชายพัชรพล รัตนานุกูล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงพนิดา ปานเรือง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๗

เด็กชายจิรวัฒน์ สาเนียม
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๘

เด็กหญิงรัชนีกร รอดผึง

้

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๖๙

เด็กชายยศสรัล นิยมไทย
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๘ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๐

เด็กชายธีรพงศ์ ว่องวุฒิอนันต์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงขนิษฐา แสงทอง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงโชติรส จันทร์ประเสริฐ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงสุวนี ยินดี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กหญิงธัญชนก บุญชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กหญิงกนกอร กลสรร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กชายอัศวณุรักษ์ บุญประเสริฐ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กหญิงจิตติมา ผิวผ่อง
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กหญิงวรัญญา โรจนกร
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงจิรกานต์ สืบนาค
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กชายพงศกร พุกเงิน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กชายธนภัทร ชืนหุ่น

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงญาณสิรี คินาสิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงรุ่งวิภา บุญแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงพิชญา บุญภิละ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ประเสริฐผล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงสุภัชชา พัดเปย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงธนัญญา จันทร์เปรียง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กชายอัจฉริยะ ศรีจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงทิพย์มณฑา สายสิทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงจิราพรรณ คล่องเแคล่ว
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงธมนวรรณ สายสะอาด
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กหญิงศุภิสรา คะเลียงรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงเขมจิรา เรืองเนตร์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงพรชิตา นำชัยศรี
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กชายศุภณัฐ เหลืองอร่าม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กชายบุญชัย วิมลทิพย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กชายอัฐวุธ ช้างฉาว
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงสุชาดา ทับกริ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กชายฐิรพล แก่นจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๐

เด็กชายนนท์ปวิธ คนชม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กชายปยวัฒน์ แก้วอินชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กชายชัยมงคล จันทร์อ้น
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๓

เด็กชายพิสิษฐ์ กองสอน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงต้นข้าว ธรรมวสุกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๕

เด็กหญิงสิรินธร มีศิลป
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงชลณิฌา สวัสดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๗

เด็กชายนนทภูมิ เอียมสะอาด

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงอภิชญา เชือสายสิทธิ

้ ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงณิชกานต์ เถาพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๐

เด็กชายชาคริต ช้างลอย
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กชายธนภัทร ขานหยู
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงนิชาพร สร้อยแสง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กหญิงปทุมพร แสงทอง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงปภัสสิริย์ ยางวัดหลวง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

นินเปลียน

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กชายนฤนาท ซุ่นสงค์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงชวลัย อารีเอือ

้

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงศศิกาญจน์ เทียงพลอย

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงธีราภรณ์ แก้วประโคน
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงอันนา หนูเกตุ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กชายธีรพงษ์ สุขเกษม
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กชายประสบโชค พวงธรรม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กชายกรวิชญ์ พึงไทย

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กชายพัชรพล เปงอิน
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กชายณัฐภัทร คงคาหลวง
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กชายณัฏฐ์ณวัฒน์ เอียมมงคล

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กชายอัครพล จงประเสริฐ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กชายกิตตินันท์ เซียงหวอง

่

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กชายพสิษฐ์ คนอยู่
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๐

เด็กชายธนภัทร คำจู
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงพิชามณชุ์ บุญคุ้ม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงชุติมาพร สุดตา
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงสาธิมา วิศวงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงธัญญพัทธ์ คงมา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๕

เด็กหญิงวนัชพร โพธิเย็น

์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ผิวงาม
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงจันทกานต์ ม่วงยศ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๘
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ กุตสาขา

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๓๙

เด็กหญิงมาฆพร ฮะเหยียว

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๐

เด็กชายภูฟา ภู่เสนย
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๑

เด็กชายปณณทัต เทวารักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงณัฐนิชา เซียงจ้ง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๓

เด็กชายนพรุตติ

์

ฉิมสุวรรณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงหิรัญศิการ์ นิลบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชวนอยู่
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ยินดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๗

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ฉิมดิษฐ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๘

เด็กชายรพีพัฒน์ จันทร์มา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๔๙

เด็กชายณัฐกิจ นิลบุตร
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๐

เด็กชายปฏิภาณ จันทร์บูรณ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๑

เด็กชายเมธา ขวัญมี
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๒

เด็กชายธรรมนูญ พูลเกษม
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๓

เด็กชายอังเปา

่

ไม่มี
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงจีรนัน สินคง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงวันทนา เชืองศิลป
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงแววดาว ไพรวัน
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงชมพูนุท แย้มคำ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงเอวิตา เสมทับ
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๕๙

เด็กหญิงอาทิตยา อินทร์แก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชมเชย
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๑

เด็กหญิงเพียงฟา คำจู
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงจันทร์ทรา จงใจภักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงวราภรณ์ อำสุวรรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กชายภูริภัทร ผ่องใส
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงโยษิตา ท่าฉลาด
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กชายณัฐชนน กุลอิง

้

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กชายสรวิศ หวังดี
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กหญิงสุพิชชา มหาคำ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา เขียวชะอุ่ม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กชายสิรายุ ว่องไว
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๑

เด็กชายพอเพียง จันทร์ประเสริฐ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กชายรพีพัฒน์ รักดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๓

เด็กชายตะวัน รักสาย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๔

เด็กชายธีระวัฒน์ ค้มถนอม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กชายภาณุพัฒน์ จันทร์บูรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงพิมพลอย ตะก้อง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๗
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ พรานเจริญ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กหญิงปาริชาติ บุญยัง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๗๙

เด็กหญิงปณัตดา สืบสาย
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กชายธนภัทร จันทร์สุข
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรานเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๒

เด็กชายจักรกฤต สอนสุทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงธีรดา สมคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงวรรณภรณ์ เสมทับ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงกฤษติยา ชินอักษร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๖

เด็กชายวรพรต ทุเครือ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๗

เด็กชายเจษฎา วัฒโน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๘

เด็กชายสุรยุทธ์ ทิมพิทักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงทัศนี เอียมทรัพย์

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงพิณสุดา ทุเครือ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงณิชากร หลิมเกลือ

่ ้

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๒

เด็กชายชนณวัฒน์ ชาวรัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๓

เด็กชายสงกรานต์ ไข่ม่วง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๔

เด็กชายพัชรพล สุขดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๕

เด็กชายณัฐวัตร ภุ่สุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๖

เด็กชายนราธิป จุ้ยเสียงเพราะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๗

เด็กชายอชิระ อ้นสืบสาย
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๘

เด็กชายอภินันท์ แซ่โง้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๖๙๙

เด็กชายพีระภัทร ยาดี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กชายพีระพงษ์ กาญจนวิบูรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กหญิงสวรรยา กรุดสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กหญิงพัชรี อยู่พวง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงพรณภา สีสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงกิตติยา ไหลแหวน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงพิชญ์สินี พักไพโรจน์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๖

เด็กหญิงขวัญชนก แคนหนอง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๗

เด็กชายศุภกร ทิมช่อง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๘

เด็กชายจิรครินทร์ โพธิไทย

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๐๙

เด็กชายภานุพงษ์ เอียมร้าย

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๒ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๐

เด็กชายชิษณุชา อยู่ยงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๑

เด็กหญิงพรชนก ยิมไพร

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงจันทิมา เพียรทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงแพรวา ม่วงแพร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงภาวิณี คงมัน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงอัญชลี อะนุชเครือ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงสาวิกา จำยอด
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงอนัญญา รุ้งงาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๘

เด็กชายผดุงศักดิ

์

แสงน้อย
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๑๙

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีเอียด
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๐

เด็กชายศาสวัตร์ เย็นกลม
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๑

เด็กชายจิรพงษ์ แหยมคอน
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๒

เด็กชายอนุสรณ์ ปลังสำราญ

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงมีนา ใจบุญ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๔

เด็กหญิงกฤติยา พรานเจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงเพลินจิต รุดเครือ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงกัญนิษา คำจู
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงมณทริการ์ ปานบุตร
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๘

เด็กชายกฤษดา โสภา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๒๙

เด็กชายวรวัฒน์ วงษ์ลิขิต
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เส็งสาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงสุธีกานต์ เสือใจ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๒

เด็กชายสรรพวัต บุญคุ้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงเกษสุดา เสมอโภค
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงอรุณรัศมี ประธิประ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ สินคง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๖

เด็กชายสุเมธา สินคง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๗

เด็กหญิงชลนิชา ม่อมทับคาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๘

เด็กชายกรัสต์ อิมทิม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๓๙

เด็กหญิงนพวรรณ ตันทรัพย์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงศิริกาญน์ จันทร์แย้ม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๑

เด็กชายเฉลิมพล ยิงมีพาเจริญ

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงเตย กุน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงวิภาณี เเคโอชา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๔

เด็กชายมาวิน รุดเครือ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๕

เด็กชายศรราม ขำเปลียน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๖

เด็กชายวรยุทธ เตียวเย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๗

เด็กชายภานุพงค์ แพงน้อย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๘

เด็กชายณัฐิวุฒิ พักตร์กระจ่าง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๔๙

เด็กชายปรีชาชัย สุขดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ รักดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๑

เด็กหญิงวิชญาพร วันเพ็ญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงชฎาพร แจ่มศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงกัญลักษณ์ แผ้วใจสุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงสุพัตรา ปลอดยอดยิง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กหญิงวิลาสินี สุขสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

วัดหนองโตนด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๖

เด็กชายชาญชัย บุญจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กชายวัชรพล ฉัตรทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กชายหฤษฎ์ สมบูรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กชายตะวัน จุ้ยช่วย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ เยขลิบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ใจจัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงชนกพร มีทรง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงธิดาวรรณ คงทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กชายสุระสิทธิ

์

พิมพ์ศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงพัชรพร พึงพระเดช

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กชายเปรมประชา จิตร์ประเสริฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กชายยวุฒิ ท่าฉลาด
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงอนัตตา สีเกตุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กชายกิตติกร วันดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กชายพงษ์พรรณ พงษ์พัว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กชายศิวะรัตน์ เชยโต
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงศุภาวรรณ ทองศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กชายศราวุฒิ ทองศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กหญิงศุภลักษ์ ใจเย็น
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงกมลชนก ตรุษกราน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงศิรประภา ศิริกุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ เรืองวงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงอาทิตญา แก้วรอด
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงเสาวคนร์ เสลาคุณ
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม วัดท่ากระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กหญิงพรทิพย์ สีลานันท์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม วัดท่ากระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๑

เด็กหญิงปุณณพัฒน์ ฉิมวัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม วัดท่ากระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๒

เด็กชายจักรพงษ์ เจริญศักดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม วัดท่ากระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงจันทิมา ศรีพราย
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม วัดท่ากระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กชายศิลา ศรศักดิสิทธิ

์ ์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๕

เด็กชายศรัณย์ศรณ์ สมพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กชายอมรพงศ์ อินทร์ทรัพย์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กชายชัยภัทร สงวนพันธ์ุ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงเมราดา ธนผลกันทิลา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กหญิงบุญยาพร ใช่ประพันธ์กูล
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงวิลาสินี ศิลปชัย
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คุ้มญาติ
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงภัครมัย เบ็ญจวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กหญิงจิตตินี ธนกุลศรีสุข
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงกาณจนา ทองศรี
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กชายพงษกร ชืนจิตต์

่

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๖

เด็กชายอานนท์ บุญคุ้ม
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงเขมจิรา แดงเลาขวัญ
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงเขมณิจ แดงเลาขวัญ
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงณภัสสรณ์ สินสนอง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงพรพรรณ พรมถนนถัว

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ลีเลิศ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กชายปริติ หมีลำพอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๓

เด็กชายสุวพล การผ่อง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิมประถม

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กหญิงณัฐฐา พ่วงแพ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๖

เด็กหญิงณิชมน พูนกัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงบุษกร วัดพ่วง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๘

เด็กหญิงปญรัศมิ

์

ไผทฉันท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงมาริษา โพธิใจ

์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงสโรชา สงครามรอด
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กชายชัชวาล พึงธรรมคุณ

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๒

เด็กชายไชยวัฒน์ นิมอยู่

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองแถบ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กหญิงอริสา วันดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๕ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงฮักสุดใจ ม้าวคำผิว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กชายชาคริต บุญคุ้ม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กชายธานี เกตุมณี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กชายปญญา เกตุมณี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กชายสุเมธ ปราณีสัตย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๐

เด็กหญิงจีรนัญ บุญเกลียง

้

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงนิตยา อนุวาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงปยะพร บุญคุ้ม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงศิริประภา นกจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงสมัชชา บุญคุ้ม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๕

เด็กหญิงสิรินญา บุญคุ้ม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กชายชัยฉะนะวัต ทองดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ ไพรนอก
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงฐิตาภา ท้าววิบูลย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กชายณัฐพล แก้วประดิษฐ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กชายปญญา พานแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กชายขวัญชัย ชัยวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กชายเขมทัต ช้างหล่อ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงอรัญญา ใจแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงธนัญชนก ม่วงอยู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กหญิงเพชรไพริน อินทร์ปน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา มีจัน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กชายศราวุฒิ ฟกโต
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กชายผดุงพงษ์ ปูสวัสดิ

์

๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสนตอ แสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กชายธนพล คล้ายมงคล
๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสนตอ แสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กชายธนภัทร พรมทา
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสนตอ แสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงศุภางค์ อ้นเทศ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสนตอ แสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงนันทนัช แตงอ่อน ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสนตอ แสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กชายธนพล สมรูป ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสนตอ แสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กชายพงษกร ท้วมผึง

้

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแสนตอ แสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กชายณัฐพล สมรูป ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแสนตอ แสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงธิดา ดาปาน
๒๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสนตอ แสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงประริยากร แก้วส่วาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสนตอ แสนตอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงใบไม้ สาระเนตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กชายสมโภช -
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๖ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กชายธีรพรรณ เสลารักษ์
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กชายศักดิดา

์

กระต่ายทอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กชายเพทาย ชุ่มอ่อน
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงปณัฏฐา คิวเจริญ

้

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงเเม้นมาศ จงเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงเกวลี เเซ่คู
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงธณิชญา ประทุมรัตน์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงธัญภรณ์ เอมมะ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงสุนันธิญา พงษ์ธะนะ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงสุชัญสินี อ่อนตีบ
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๐

เด็กชายธีรวัฒน์ เปล้าน้อย
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงกฤติยา ยูงศิริกาญจน์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงอัญชลี เอมมะ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงศรุตา ปลืมจิตร

้

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กชายวุฒิชัย บุญเกิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กชายอรรณพ สร้อยทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงสุธาสินี จำปาอินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ กลินประเสริฐ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๘

เด็กหญิงเกศินี ชนประเสริฐ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๖๙

เด็กชายปรินทร ขอนแก่น
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๐

เด็กหญิงมณีเพชร ทวีบูรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงปลิตรา แก้วบุญเพิม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงบุญญาพร สระทองย้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๔

เด็กชายวิโรจน์ ชนะชัย
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๕

เด็กชายภูผา บรรดาศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงอลิตาพัชร กระต่ายทอง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงนัทมน สุขสอาด
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงกชกรณ์ สุรธรรม
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงณัฐจีรา บัวรอด
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๐

เด็กหญิงพิมประภา ขอนแก่น
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงสกลรัตน์ คงนิยม
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงเนือทอง

้

วงศ์บูชาศิลป
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๓

เด็กชายภูเบศ ใจรืน

่

๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๔

เด็กชายพงศ์ธร คงนิยม
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เจริญจิต
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๖

เด็กชายวรพรต ชมชืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๗

เด็กชายยิงยง

่

ลบแย้ม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๘

เด็กชายอินทิวร ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๘๙

เด็กชายธนัช ไม่มีนามสกุล
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๐

เด็กชายเกรียงไกร ศุกประเสริฐ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๑

เด็กหญิงบุษกร ไม่มีนามสกุล
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ สุวรรณวัฒน์
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๓

เด็กหญิงรุ่งนภา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงศรุตา สุดวิเวก
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๕

เด็กหญิงภาวินี พรานเจริญ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงนนท์ธิดา ศรีทอง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงนภสร พรานเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๘
เด็กหญิงกาเมียะมอน

๊

-
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา
พิมพลอยกาญจน์ ๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ ฉิมวิเศษ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ มะลิซ้อน
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กหญิงเอ ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงแร่ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๔

เด็กชายศุภกานต์ นันตะวงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงอัญชิสา ดวงเพ็ชร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงสราลี ไม่มีนามสกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กชายวรเทพ ฉวีอินทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กชายสุทธวีร์ ดำรงพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กชายเทวินทร์ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กชายจัมโบ้ ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ พระตลับ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กชายสุทธิภัทร วัดกลีบ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงชวัลนุช ไม่มีนามสกุล
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงแก้ว ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กหญิงเพชรนภา เนียมกุฎ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๖

เด็กหญิงเขมณี เซียงรอด

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๗

เด็กหญิงกัลยาณี ไม่มีนามสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงแก้ว ไม่มีนามสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงอณัฐชา พงษ์พันนา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๐

เด็กชายชายน้อย ไม่มีนามสกุล
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กชายปรัชญา -
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๒

เด็กชายสิริกร สืบปาน
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงน้องพิม -
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๔

เด็กชายเทวัน -
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๕

เด็กชายชาตรี ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๖

เด็กชายประวิตร ไม่มีนามสกุล
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๗

เด็กชายทอง ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๘

เด็กชายดิลก รัตธนะทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๒๙

เด็กชายทัช ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๐

เด็กชายณัฐพงค์ ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๑

เด็กหญิงมะลิ -
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๒

เด็กหญิงพลอย -
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงวรกานต์ ไม่มี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๔

เด็กหญิงมะลิ ไม่ปรากฏ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กชายบ่าว -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กชายสมัคร คันทะวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กชายภาณุ -
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๘

เด็กชายพิว ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๓๙

เด็กชายทวีโชติ เพิมพูล

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงเอือง

้

-
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กชายเกียรติพงศ์ จีนเชือพันธ์

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กหญิงณัฏฐา แซ่ตัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงสาว -
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงพรทิพย์ -
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงหวาน -
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงวันวิสา เกิดกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงลัดดา ไม่มีนามสกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๘

เด็กหญิงวันดี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงอมรา ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๐

เด็กชายชัชวาล พลอยงาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๑

เด็กหญิงพัชราภา -
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๒

เด็กหญิงโม -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา
วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๓

เด็กชายศุภณัฐ เทียรเภา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงพีชานิกา ลำใยขจี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลินศร

่

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่งจอ

วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๖

เด็กชายนฤภัททร์ ไทรจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงชนิภรณ์ ยางสว่า
๑๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๘

เด็กชายนนทกร บุญชืน

่

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๕๙

เด็กชายธนพัฒน์ ทองร้อยยศ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๐

เด็กชายทรงพล เฉพาะตรง
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๑

เด็กหญิงอรัญญา เหรียญทอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๒

เด็กหญิงสุธิชา ปนคำมน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงอรัญญา แสวงรักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๔

เด็กชายจอ -
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงดาว -
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๖

เด็กหญิงวรรณภา -
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๗
เด็กหญิงประภาวรินทร์

ทองสุก
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๘

เด็กชายนภดล ทองขาว
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงหนึง

่

-
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๐

เด็กชายคันฉ่าย -
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๑

เด็กชายชัชชัย -
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงอาภาพร -
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงวีรดา -
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงกล้วยไข่ -
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๕

เด็กชายอนันต์ -
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงศุภากร โตเอียม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงพรรษา -
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงนิชาภา -
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงเบญจมาศ โถทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กชายมงคลชัย ชูพุทธพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๑

นายเสด็จชัย -
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๒

นายภูชิต คำไทย
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๓

เด็กชายสุรัตน์ -
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๔

เด็กชายพลพีรพัฒน์ ปญจภูมิ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๖

เด็กชายภคิน เอียมตะนุช

่

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงกาญจนา ไม่มีนามสกุล
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงศิรินทรา อุตสาหะ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงนริศรา เพชรท่าเตียน
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงศรุตา ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงวีรวรรณ สถิตกาญจน์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงภัควรรณ มีนาง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๓

เด็กชายทศพล แก้วงอก
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงกัญญาภัทร ชีวี
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงญาดา ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๖

เด็กหญิงจิดาภา ไม่มีนามสกุล
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๗

เด็กชายมานะ ไม่มีนามสกุล
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กหญิงสา -
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงนภัทร ผาภูมิสุจิตร
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๐

เด็กชายวรากร โยคี
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๑

เด็กหญิงจิรสุดา วงษละม้าย
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กชายกฤษดา โพธิอุไร

์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๓

เด็กชายจิรัฏฐ์ บาร์เตส
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๔

เด็กชายนัทธภูมิ ชีวี
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๕

เด็กชายภัควุฒิ มีนาง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ ทิมโพธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๗

เด็กหญิงมุฑิตา เรืองฉาย
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองสมุทร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๐๙

เด็กหญิงจารุภัทร ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๐

เด็กชายสมชาติ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๑

เด็กหญิงญาณิศา ศรีเพชรดี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๒

เด็กชายวีรภาพ ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๓

เด็กชายปรเมศร์ -
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๔

สามเณรพีระพัฒน์ รัตนะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ แก้วแกม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๖ เด็กหญิงประกายพลอย
คุ้มภัย

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ตันแย้มแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๘

เด็กชายตรีเทพ รุ่งเรือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๑๙

เด็กชายปริวัฒน์ ทักษิณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงเฟน ไม่มีนามสกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงนภัสสร สระศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญรอดชู
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงชาลิสา สุดแน่น
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงภัทรธิดา สุดแน่น
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผาภูมิสุจิตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๗

เด็กหญิงพัชราภา อุ้มไกร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๘

เด็กชายธนกร เฉิดฉวีวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๒๙

เด็กชายจิรสิทธิ

์

สินวิริยะนนท์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๐

เด็กชายชัชวาล เกิดฤทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๑

เด็กชายโชติภณ กวินวาณิช
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๒

เด็กชายณันฐชา สอศรี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๓

เด็กชายธนภณ อินทรนิกูล
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๔

เด็กชายนฤเทพ กล้าการนา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๕

เด็กชายนิชฌาน บัวหลวง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๖

เด็กชายพรชนก สุทธิบุตร
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๗

เด็กชายพลาธิป ล้านใจดี
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ เพ็ชร์ดี
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๓๙

เด็กชายภุมรินทร์ เริงวัย
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๐

เด็กชายยศนนท์ ยะอินแก้ว

่

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๑

เด็กชายศิวกร กองเนียม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๒

เด็กชายอธิกร โพธิทอง

์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกิดสำราญ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๔

เด็กหญิงกีรติกร บุตรสา
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงขวัญฤดี มังกโรทัย
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงชนิกานต์ กลินเอียม

่ ่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา นกดำ
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี สืบจากอินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงธัญญากร ทองเชือ

้

๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๐

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ ชัยมงคลไพศาล
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๑

เด็กหญิงเบญญาภา บุญญาขวัญศิริ
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงปราง วารีศรี
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงพิมพิกา กมลปราณี
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงวนิดา บัวทอง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงวรัญญา เอียมเดชา

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงวริศรา นิลพันธุ์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๗

เด็กหญิงศศิรดา พลับพลา
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๘

เด็กหญิงสุกัลยา ท้าวลา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๕๙

เด็กหญิงสุนันทา บุญเทศ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๐

เด็กหญิงอนิญญา พูพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๑

เด็กหญิงอรพรรณ คุ้มทรัพย์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๒

เด็กชายกัมมวุฒ สอนพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กชายจักรพันธ์ ใจเอือคุณากุล

้

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กชายชาญวิทย์ ขำแย้ม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กชายณัฏฐวี กิติสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๖

เด็กชายธนกร อ้นทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กชายนราเทพ เจริญศิรินุกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๘

เด็กชายนราธิป กล้าการนา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กชายนิบุญ รังสิบรรพต
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กชายพรพิริยะ รอดสิน
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๑

เด็กชายพันธวิศ สินวิริยะนนท์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กชายภูริวัจน์ ชัยเสนจิรานนท์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กชายวัชรพล เสตะสุหัส
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๔

เด็กชายอิทธิชัย โชสนับ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงกมลพรรณ บรรดาศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงจินตภา สุริยะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงชนกนันท์ ธาระงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ มีไผ่ขอ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา เสมาทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ จิตรโสภา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงปพิชญา ตองแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อ่อนสอาด
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ โภคสวัสดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงรดามณี แซ่ม้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงวรรณพร หมืนชำนาญ

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กชายชัยวัฒน์ คุนาชน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กชายณํฐกรณ์ หนูวรรณ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงษรสวรรค์ เชิดชูพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กชายกฤษฏา สุขเจริญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๐

เด็กชายชุติมันต์ มากดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กชายณภาสกร สกุลเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กชายธนวิทย์ ศิริไพบูลย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กชายนวพล ภู่ให้ผล
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๔

เด็กชายภาคิน สวัสดิผล

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๓ / ๓๘๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กหญิงกนกพร ชัยวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงธมลวรรณ กระต่าย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๗

เด็กหญิงปาริฉัตร สืบสมบัติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๘

เด็กหญิงพิมชนก สุทธิบุตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๐๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเพ็ง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๐

เด็กหญิงภัทรวดี ชังทอง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๑

เด็กหญิงมธุรดา พิลา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงศิรประภา กำแหงคุมพล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงสุธิดา มังกโรทัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๔

เด็กชายธนาทัศน์ วรเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๕

เด็กชายอัครชัย หนูวรรณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๖

เด็กหญิงชิชา กองสุวรรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไผ่สะอาด
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงศศิกร สุขีพล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๐๙

เด็กชายธัชธรรม ตันประดิษฐ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๐

เด็กชายปยเชษฐ์ วิเศษสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๑

เด็กชายพิชุตม์ การุญบริรักษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สารสุวรรณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๓

เด็กชายสุธี

่

เมนซี

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ ศรีจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงทัชชญา พยากร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงปริณดา พัฒนะกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงภัททิยากร นิธิภาสุรวดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงมณฑรา สงพรมทิพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๑๙

เด็กหญิงรัตนา แซ่ม้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงวรรณภา บัวทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ เซียงจง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงวาสนา สวัสดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงวิรชา ดอกเทียน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๔

เด็กหญิงศิลาณี บุญส่ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๕

เด็กหญิงสรอตา สงบจิต
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงเขมิกา เชือโห้

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงวีรดา ชาติเผือก
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงเกณิตา สุภาพิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๒๙

เด็กชายณวส กาญจนวิวัฒน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๐

เด็กชายไทยพูน โชคดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๑

เด็กชายธนวิชญ์ ทัพจุมพล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๒

เด็กชายนาถวัฒน์ เพ็งด้วง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๓

เด็กชายปติพันธุ์ วิเชียรรัตนพงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงฑิตฐิตา อาจยัง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๕

เด็กหญิงวริศรา รอดหงษ์ทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๖

เด็กหญิงเวธกา คำแดง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๗

เด็กชายธงชัย แสนมัน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๘

เด็กชายพงศ์พัฒน์ กวินวาณิช
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๓๙

เด็กชายพีรพล ยิงบุรุษ

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๐

เด็กชายศักดิพัฒน์ ชูจิตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โรจนกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงกีรนันท์ สายใจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๓

เด็กหญิงชลธิชา นันท์อาณาเขต
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงเปรมวลี พิสูจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ ชูวงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๖

เด็กชายจารุวัฒน์ จันทนป
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๗

เด็กชายธนภัทร ดีสมชือ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๘

เด็กชายนฤเทพ ศรีวงศ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๔๙

เด็กชายพงศพร พิมพเนตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๐

เด็กชายยุคลเดช บุญมามาก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีนวล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๒

เด็กชายเอกพันธ์
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ปติยาพัทธ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๔

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เนตรสน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงชลธาร เกิดฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงซาดา
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงถวาย กัลยานิษฐ์สกุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงปอรวี สุขกรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๕๙
เด็กหญิงพนช์สวรรณ อาจยุทธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงพัทธนันท์ เพ็ชรโพธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๑

เด็กหญิงยี
ไม่ปรากฏนามสกุล ๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๒

เด็กชายณัฐพล สินไชย
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๓

เด็กชายน็อต
ไม่ปรากฎนามสกุล ๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๔

เด็กชายปยพัทธ์ พุกรอด
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๕

เด็กชายภาคิน สินวิริยะนนท์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๖

เด็กชายภูชินาธิป แก้วนาบอน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๗

เด็กชายรพีภัทร เชือรุ่ง

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๘

เด็กชายวุฒิภัทร แสนชา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๖๙

เด็กชายเอกราช ผ่องใส

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงทรัพย์ลีลา บุตสอน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงพินพาดา ตุมรสุนทร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงวิมลณัฐ เหมือนสันเทียะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงอนงค์รัตน์ ขัณทะมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กชายณภัทร วรรณภูมิ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงกัลยรักษ์ จันทร์ฉาย
๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เซียงจง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๗

เด็กหญิงจารุณี เจริญรัตนมิตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แสงชาติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ม่วงอ่อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสมาทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงปริณดา แก้วติบ

๊

๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงศิริประภา เอียมน้อย

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๓

เด็กชายฉัตรชัย สวัสดิกรานต์

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กชายภานุวัฒน์ รังสวัสดิจิตร์

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๕

เด็กชายวิชานันท์ แก้วเหมือน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร ธารณะกลาง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ศรีใส
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๘

เด็กหญิงปริชญา ไชยคงทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๘๙

เด็กชายตฤษนันท์ เดชรุ่ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๐

เด็กชายปฎิพัทธ ต๊ะปอ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๑

เด็กชายอรรถพันธ์ สุมณฑา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงกุลนิภา เจริญศิรินุกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๓

เด็กหญิงทัศนียา สินวิริยะนนท์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๔

เด็กชายเดชดำรงค์ กราบทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๕

เด็กหญิงจารวี เกศูนย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๖

เด็กชายฉัตรชัย บุญคุ้ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๗

เด็กชายภาคินทร์ แสงทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๘

เด็กหญิงเกวลิน ขำเจริญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อาภาทิพาภรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๐

เด็กหญิงนัยนา ศรีเอียม

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๑

เด็กชายศุภฤกษ์ อวชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๒

เด็กหญิงปรางทิตย์ แสนหลวง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๓

เด็กชายจารุวัตร พิมพ์สุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๔

เด็กชายจิรายุ กลันความดี

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๕

เด็กชายปริวรรต พัฒนะกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๖

เด็กชายพรพัน กุดวิเทศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๗

เด็กชายพิทักษ์ชัย อ้นทา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๘

เด็กชายอนิวัฒน์ เกียจโคกกรวด

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงจิราพร ใจแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงญาณิกา ศิริดำรงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๑

เด็กหญิงเพ็ญเพชร อุดมสันติธรรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๒

เด็กหญิงสิริกาญจน์ ดีพร้อม
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงพรรณนิภา ดีพร้อม
๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๔

เด็กหญิงลดาวัลย์ หาญยิง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๕

เด็กชายศุภโชค มังมี

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงปาณิสรา ไชยคงทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี ราชไชยา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๘

เด็กหญิงศศินันท์ อาจารย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๑๙

เด็กชายวิฑูรย์ -
๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๐

เด็กชายกิตติพันธ์ บุดดาลี
๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๑

เด็กชายตะวัน บุญช่วย
๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๒

เด็กชายปณิธา เทียนเล็ก
๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กชายภูชิชย์ พวงดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กชายอนุชา อารี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กหญิงรักชนก อโนรักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงศิริตะวัน มีถนน
๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๗

เด็กชายกิรนันท์ เนียมนนท์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กชายโชคชัย -
๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๒๙

เด็กชายทวีวัฒน์ สินวิริยะนนท์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงกนกกร สุ่มสุวรรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศรีหงษา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๒

นายภูมี เปล่งผึง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๓

นางสาวณัฐวดี ช่างสาน
๒๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๔

นางสาวพิชญ์สินี การุญบริรักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๕

นางสาวบุณยาพร
อาชาแสนเจริญกุล ๒๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๖

นางสาวอารีรัตน์ แซ่ว้าน
๒๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กชายจิรัฐเดช ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๘

เด็กชายพุฒินันท์ บัวขาว
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กชายอานนท์ ใจบุญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กชายคุณารักษ์ ดวงคุณ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กชายศรันต์ มุสิกวัตร
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๒

เด็กชายสรเดช ใจท้วม
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ รีพล
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กชายวิชัย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงอินทุอร แย้มกลัด
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กหญิงกฤษณา แสงอรุณ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๗
เด็กหญิงดาวพระศุกร์ ไม่ทราบนามสกุล ๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงจุฑามาศ
ไม่ทราบนามสกุล

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กหญิงนิสารัตน์
ไม่ทราบนามสกุล

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กชายสุเทพ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๑

เด็กชายวัชรพล บุญคุ้ม
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ริดเชือ

้

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๓

เด็กหญิงนำเพชร ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๔

เด็กชายสมชาย -
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๕

เด็กชายทูล ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กหญิงกาญจนา สิงห์รัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กหญิงกาญจนิกา สิงห์รัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๘

เด็กหญิงปลายเดือน -
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กหญิงลลนา วงษ์วาส
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กหญิงลีลาวดี -
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กชายจิรวัฒน์ (ไม่มีนามสกุล)
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กชายดิเรก ปเตอร์ โรมเบาต์
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๓

เด็กชายวิชัย ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงจำป ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๕

เด็กชายวิรัช -
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๖

เด็กชายวิชัย -

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงฟา -
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงแปง ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๖๙

เด็กหญิงพิชญาวี กลินเดช

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กชายชาย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กชายชาย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กชายโหน่ง ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงสิริยากร ชะตารุ่ง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงจามจุรี ต่างด้าว
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กชายบิก

๊

ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กชายกิตติพงษ์ เนืองนิตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กชายก้องกาญจน์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงหญิง -

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงขวัญศิริ ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๑

นายไผ่ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงราตรี ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงแก้ว ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๔

เด็กชายธนาวิศว์ เลิศศรีบุญศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๕

เด็กชายสุร์ชัย -
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๖

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๗

เด็กหญิงฝนดาว -
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๘

เด็กหญิงอาชา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงอัญชลี -
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงสุวรรณทา วงษ์วาส
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๑

เด็กชายโอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๒

เด็กชายอ้น ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กชายวันชัย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๔

นายอ่องลอด ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงจินตา -
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กชายทักษ์ -
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงลัคณาวดี คุ้มทรัพย์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กชายสุรชัย -
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงขวัญตา -
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

-
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุเตย วัดพุเตย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๑

เด็กชายอาม ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๒

เด็กชายชาย -
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๓

เด็กชายอุดม -
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงนำฝน -
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงนิสา -
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๖

เด็กหญิงมูโม่ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๗

เด็กหญิงดาว -
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๘

เด็กชายกานต์ -
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๐๙

เด็กชายชัยสิทธิ

์

มุ่งยอดกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๐

เด็กหญิงเปล ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงพร ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๒

เด็กหญิงพรรณภษา เกตุแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงมาม่า ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงโมโม่ -
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงสา ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๖

เด็กชายชยันต์ คงมีผล
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๗

เด็กชายยอด -
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๘

เด็กชายสรยุทธ์ -
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงแก้วมณี ไม่มีนามสกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงนัดดาว -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงวรรณิภา จงดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงวราพร นาดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๓

เด็กหญิงพนิดา ศรีบัวทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงนำหวาน ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๕

นางสาวจันทร์เพ็ญ พุ่มพวง
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๖

นางสาวสุทัตตา สวัสดิมงคล

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กชายต้นธาร เหมมณี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กชายพีระพงษ์ โพธิแก้ว

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงปณิดา กำแหงผล
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงอรวรรณ แสงอุทัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ดอกรัก
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กชายวิชัย -
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงเกตุวรินทร์ บาทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๔

เด็กหญิงอดิศา ผาภูมิเกริก
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๕

เด็กชายสุทิวัส ขยันการ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๖

นางสาวอ้อย -
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กชายต้อม -
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กหญิงกาญติมา ไทรงาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๓๙

นางสาวแจ๋ม -
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๐ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงแวว -
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๑

เด็กหญิงเมธาวดี วรัทธัญธน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๒

นายโกโก้
ไม่ปรากฎนามสกุล ๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กชายอาชา ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กชายประภากาส เอียมหนู

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กชายวรพงศ์ วงศ์พิพัฒน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กชายสุทัศน์ ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กหญิงจันทร์พิม ปรึกษา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กหญิงซูซาน ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๔๙

เด็กหญิงนิด ไม่มีนามสกุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๐

เด็กหญิงอาริสา ไม่มีนามสกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กหญิงจารุภัทร ลันภูมิ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงดวงพร ไม่มีนามสกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กชายโล้น ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงวริศรา วุฒิวัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กชายภคิน ภัทรวิกรัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงสุปรียา เข้มแข็ง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กชายจอน -
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๘

นายเอาไป -
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กชายศราวุธ โชคคุน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๐

เด็กชายเอ -
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๑

เด็กชายอชิตพล ทองผาชุลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๒

เด็กชายฉันทพล -
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๓

เด็กชายพิทักษ์ สิริไทรโยคสกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๔

เด็กชายอาทิตย์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๕

เด็กชายคิม กล้วยเครือ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๖

เด็กชายชมแดง ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๗

เด็กชายชานนท์ น้อยบรรจง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๘

เด็กชายณัฐวัตร์ มาพัวะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๖๙

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

บุญเรือง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๐

เด็กชายบิน ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๑
เด็กชายพัฒชนะพงษ์ จันทร์ตาแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๒

เด็กชายภูริทรรศน์ เทียงอารมย์

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๓

เด็กชายวิชัย ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๔

เด็กชายสถาพร สะอาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๑ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๕

เด็กหญิงจิตรกัญญา เชือดี

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๖

เด็กหญิงนิชาภา ข่าต้น
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๗

เด็กหญิงนิรมล ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๘

เด็กหญิงปนัดดา ปตถามัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงปาลิตา ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงวลี เชือดี

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงวีราพร ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๒

เด็กชายกิตติกร ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๓ เด็กชายแอะบลือโดะเซ
ไม่มีนามสกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๔

เด็กชายศุภลิน ใครหอม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๕

นางสาวมาลี ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๖

เด็กชายนรากร บันดิษฐสร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๗

นางสาวไก่ -

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๘

เด็กชายธีระ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๘๙

เด็กชายเนติธร คำถนอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๐

เด็กชายวีระชัย พรหมเพ็ชร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กชายอิทธิเทพ ชมศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ -
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กชายแดน เขือนแก้ว

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๔

นางสาวดาด้า -
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงโศภิดา เชือดี

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงปานิตดา -
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงเกศรา -

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๘

เด็กหญิงตักแตน

๊

-
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๓๙๙

เด็กหญิงอุษา -
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงพอลาวา -
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงอาทิตยา -
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงธิดาพร -
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๓

เด็กชายสมบัติ ไม่มีนามสกุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๔

เด็กชายณรงค์ ปรึกษา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงญาณี -
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๖

เด็กหญิงขนาทิพย์ แลไม้งาม
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๗

เด็กชายธนาวุฒิ -
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๘

เด็กหญิงเกศดา -
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงเนตร -
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๐

นางสาวรุ่งฟา โคเลิศ
๑๔/๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๑

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ทัพไทย
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงปนัดดา ขุนปกษี
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงสุพรรณษา แช่มขุนทด
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กหญิงปรารถนา ขยันการ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ เซียงฉี

่ ่

๐๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงศศิฬา จรพันธุ์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กชายวีรพงษ์ -
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กชายชาวี ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูมิผิว
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กชายศิรภัทร มีอยู่
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กชายสิรวิชญ์ นาคโสภา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงกัญญาณี กระจ่างพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงประภาสิริ วงษ์ปาน
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงรุ่งนภา สว่างแสง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กชายฉัตรทอง ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กชายชินพันธ์ เจริญศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงไอร์ ปลืมจิตร

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กหญิงอัญชนา มณีฝน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กชายชัย ไม่มีนามสกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ วัดสามัคคีธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กชายสรวงศ์ จันทร์แสง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กชายสรวิชญ์ ล้อเธียรประทาน
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงกรุณา แสงสว่าง
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงณัฐวศา สอนโยธา
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กชายสรวิชญ์ แก้วมูล
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กชายสิทธ์ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กชายค็อกเกิด ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กชายเจตพัฒน์ ม้าแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงเบญญาภา โคกแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจตรง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงกชกร มหาสมุทร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงกรกาญจน์ ปนหยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กชายจักรภพ ลำเลิศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ ชาวละหาร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงสุภาวดี ปนหยา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ชุ่มดอนไพร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงสุณิชา ดอกกลอย
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงสุภาพร -
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงกันต์ธิดา สงวนพันธุ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๔๙

นางสาวฟาใส -
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กชายณัฏฐกรณ์ แซ่เฮง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กชายนวพล เรือนคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กชายภูริช ชะเอม
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กชายวีรวิชญ์ รอดพึง

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กชายธนพงษ์ ธิบดี
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กชายสุริยะ นาคพัฒน์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๖
เด็กชายบุญประธรรม

ลำเฟอย
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กชายวัชรพงษ์ ปญญาระชน
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประชุมทอง
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงรัตติกาล ภาพสุวรรณ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงวรรณวิสา ปทุมสูตร
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงศรัญญา หุ่นกรีด
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กชายเอเลอซะ -
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กชายปติพล อ่อนด้วง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงวรรณนิสา โยยรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงฐิตาพร ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงนำฝน -
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กชายบัญญพนต์ เล้าเจริญ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กชายณัฐพล รัศมีดารา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กชายอาว -
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงจิรัชญา อยู่ญาติมาก
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงปฐมาวดี สืบกลัด
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กชายทักษิณ ทรัพย์โสม
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงบุษยมาส ปรางจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กชายศรัณย์ สุริยศักดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กชายณัฐพล สุดโต
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กชายลินเทด -
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กชายเฉลิมพล แซ่เฮง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กหญิงนารี ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กชายชัยแดน -
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กชายพรศักดิ

์

-
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กหญิงเบญญภา ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กชายปยะพงษ์ คำจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กชายทักษิณ ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงกลิน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กหญิงประภัสสร โพธิใส

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงธีรการต์ สุขเกษม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กหญิงนุสรา จำปาเงิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงอมรา ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๘๙

นายแดนชัย ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๐

นายศิลา ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กชายศุภกร ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กชายมาวิน ไม่มีนามสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงวรัญญา กระต่ายเทศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กชายพัชรพล ทิพย์รักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงเชอรี

่

ไม่มีชือสกุล

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กชายสหรัฐ โกฒแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงสุทัตตา สุขเกษม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงสมิดา สกุลเขียว
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กชายจิรวัฒน์ จินดาสว่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๐

นายแบงค์ -
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กชายเกียรติยศ จันทร์คำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงไพลิน ยางระหงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงวันดี ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กชายชินพัฒน์ พลอันแสน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงศุภนุช อุดกันทา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงนำใส พระศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงวีรวรรณ ศรีสำลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กชายพงษ์รพี เทียนดอนไพร
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงพัชชา เทียนดอนไพร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๐

เด็กหญิงวนิดา อ้นเกตุ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กชายธนศักดิ

์

นนท์ใจงาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๒

นางสาวยลลดา -
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กชายสุรชัย ผาภูมิสุชน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กชายกฤษติพงษ์ สุขพ่วง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงอัญชลี แคล้วโยธา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กชายสรศักดิ

์

หลดมณี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีทองผาภูมิ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กชายธนโชติ รุ่งเรือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กชายนที ไทรสังขเชวารบ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๐

เด็กชายเรืองเดช เดชสุวรรณนิธิ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กชายทวีโชค เชือสอน

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กชายเอืออังกูร

้

ศรีรุ่งเรือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๓

เด็กชายลัทธพล ศรีเอียม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๔

เด็กชายภูริภัทร์ ดวงแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๕

เด็กชายวิศณุ ดารา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๖

เด็กชายพัชรพล ทองผาขจิต
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

คล้ายเพชร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๘

เด็กชายปธานิน ครคง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๒๙

เด็กชายวุฒิพงศ์ ประทุมถิน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กหญิงพันธวดี เม่าสง่า
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กหญิงภคมล สมบูรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กหญิงจินตนา ทองผาสิขเรศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ บุตรเกตุ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๔

เด็กหญิงวิภา สมานมิตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงนิตยา พาประจง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๖

เด็กหญิงพิราอร ซังยืนยง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงวรลักษณ์ ทองผาสุขุม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงอรไพลิน สุดปรีดา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ไชยผาภูมิ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กชายทิราวุฒิ เขียวเหลือง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กชายภาคภูมิ พานเงิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กชายชินกฤต ศรีทองผาภูมิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กชายชาญณรงค์ รักสม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงลักษิตา แก่นจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงพิสินี ซังยืนยง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงอุบลวรรณ จันทะวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงกชกร ทองผาภูมิชุมนุม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงฉัตรติมา พุกรัดกรุต

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงเสาวรักษ์ สังข์เพริศแพร้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงนนธิยา ทองประเสริฐ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กหญิงแทนขวัญ ผาภูมิสิริ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กหญิงวีรนันท์ ชาวเรือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวขาว
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กหญิงโสพิศนภา สิทธิสร
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กหญิงรัชนี ทองผาภูมิจรูญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กชายธิติชัย ปนกลำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กชายธนกฤต จำปขาว
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กชายวันชัย -
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กชายชาติ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กชายโก้ ไม่มีนามสกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กชายช้าง ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กชายยืน ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงนัทธมน ถนัดทวี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงพิมพา ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงนิชา ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงสายสวรรค์ -

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กชายโอ๋ รักดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กชายพุธ ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กชายเล ไม่มีนามสกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กชายวีรภาพ ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงอภิสรา ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงปนัดดา ไม่มีนามสกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กชายอัศวิน ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๕

นายฝน -
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลินถิน

่ ่

วัดลินถิน

่ ่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงญาดา สิงคะโจม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กชายทัตเทพ ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กชายจักรินทร์ ร้อยแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงเกศินี ศรีเพ็ญ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงกนิษฐา จำปขาว
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงอมลวรรณ โพธิใหญ่

์

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงบัวแก้ว -
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กชายมิตรชัย -
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงมะลิ ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กชายทวี -
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กชายธวัชชัย ทองผาเกตุ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กชายเควิน -
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๘

นางสาวชวนชืน

่

สุริวงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงเมย์ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กชายฐิติพงษ์ คีรีวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กชายภัทรพล อินทุมณี
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กชายภัชรพงษ์ อภัยรัตน์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กชายอันดามัน -
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงพฤษณา สร้อยสมอ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กหญิงนำทิพย์ นำจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงกิก

๊

-
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงนำชา -
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กหญิงจ้อจี

้

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กชายศุภกร พูลภิรมย์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงวีรยา อ่อนสิงห์
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๑

เด็กชายโซใจ -
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงชุติมา แสงสมพร
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กชายบัส -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สังขรังสี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงมะลิ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กชายอู ไม่มีนามสกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงศ์ใหญ่
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กหญิงเมทินี ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กชายพายุ เรืองฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๐

เด็กหญิงชนรดี ทองผาภูมิแฉล้ม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๑

เด็กหญิงนำค้าง ทองอินทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กชายวันชัย ศรีสุวรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กหญิงชนิกานต์ กระจงกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงกิตติกาญ สังข์ศิลปชัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงนิราวรรณ ทองหล่อ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ภูมิอนุโพธ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงเหมวรรณ สุวรรณอัมพร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กชายศุภวิชญ์ สอนดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงจิเทย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กชายชนะพงศ์ ภูมิอนุโพธ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงอุ้ม ก้องตะวันฉาย
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กชายนนทร์รวี ธรรมธุระ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กชายสุชาครีย์ มูลสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กชายสมัชญ์ สุดสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พิมพ์นนท์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กชายเดชาวัฒน์ วงค์สนิท
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงดาว ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงแบม -
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กหญิงลักษิกา แก้วงาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กหญิงวารี [ไม่มีชือสกุล]

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงอี

้

ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กชายสุนทร ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๓

นางสาวบังอร ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงปาน ไม่มีนามสกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงมัณฑิตา พุทธกำจร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงวัลลี ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงออย ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กชายโซมูอู ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงซูอี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงนำฝน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กชายหนึง

่

ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงมูเอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๓

นางสาวน่อพอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กชายพรเทพ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงเม ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงปุยฝาย ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๗

นางสาวติน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๘

นายชายวิด ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กชายณัฐพงศ์ แซ่ลิม

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงมะลิ [ไม่มีชือสกุล]

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงศศิมา ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงเว [ไม่มีชือสกุล]

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงจันทร์นภา ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๔

นางสาวจีอง ไม่มชือสกุล

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงด้วง ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงจิณห์นิภา
กาญจนสุทธิพงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๗

นางสาวราวิน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กชายพีรฉัตร จันทร์แจ้ง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กชายนิติธร บึงโบราณ
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กชายรฐนนท์ สุดหอม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ จิตการุณ
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กชายปยะ โกปน
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กชายวีรภัทร แผนสมบูรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จินตณาบุรัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงศศิวิมล หลงทอง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงพลอยชมภู นิยมวัน
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กชายกฤษศิลา วังปา
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๘

เด็กชายวรภัทร์ คำตัน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๖๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ส่วนลา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงสวัสติญา ปราณี
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงพัชรพร สังข์แก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๒

เด็กชายทวีชัย บุญสมอกุล
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กหญิงฐิติชยา แสงขำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กชายภัทรนันท์ สกุลณี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กชายจารุทัศน์ ศรีสุคนธ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กชายปวีร์ -

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กชายวินัย -
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กชายใหม่ -
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงนิตา -
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงพิยดา หาญประจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กชายแขก ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

ทองผาวัชระ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงฟา -
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กชายอนุชา ชิตพุฒิธร
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กชายหนึง

่

คมน์สารศิษฐ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๖

เด็กชายบุญชาย ไม่มีนามสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กชายพิชัย ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กชายโอ ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กชายปญญาวุฒิ ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๐
เด็กหญิงประกายทิพย์

ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กชายสุพจน์ ไม่มีนามสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๒

เด็กชายพิชิต ไม่มีนามสกุล
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กชายหนึง

่

ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กชายอังคาร ไม่มีนามสกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงเดือนดาว ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงพร ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กชายบอย ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กชายต้นนำ ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กชายธีรภัทร วงค์กระต่าย
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๐

เด็กชายอักษร แจ่มเจนการ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กชายทด ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กชายจตุพร จารุพรอธิวัฒน์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๓

เด็กชายตูยิพิว ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กชายชาคริต ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กชายซูเล็ก ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๖

เด็กชายพัด ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๗

เด็กชายพา ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงชนิดาภา ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงพรธิรา ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๐

เด็กหญิงเมธานา ไม่มีนามสกุล
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๑

เด็กหญิงใบเตย ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงมาลิษา ไม่มีนามสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงน้องนา ไม่มีนามสกุล
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงเปรียว

้

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๕

เด็กชายโซ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กชายแง ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กชายสิริพงศ์ ทานกัณฑ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วปดชา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กชายอมรเทพ ปูดำ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กชายปุณญพัฒน์ หิรัญธิติวัฒน์
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กชายเมธาวี น่วมวัด
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กชายเตวิช ปลืมโต๊ะสะอาด

้

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กชายเอวา ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กชายใหม่ ไม่มีนามสกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงอาทิมา ขำเอนก
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กหญิงรดามณี สมศรี
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงอาย -
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กชายบลู -
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงรินราวดี บุญโป

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กชายทวย ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๒

เด็กชายอนันตชัย วงศ์แก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๓

เด็กชายปุญญพัฒน์ อ่อนมณี
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กชายสุพจน์ พรมโคตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กชายอภิชัย จิตมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๖

เด็กชายภคพล นำคำ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กชายคม ไม่มีนามสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๘

เด็กชายจันทร์ชนะ ไม่มีชือสกุล

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กชายชานน คล้ายเพชร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๐
เด็กชายกอบกาญจน์ เขยชัย

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงกรกนก พ่วงสมจิตร
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๒

เด็กชายธนพล มีสมพร
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๓

เด็กชายณัฐพล วรรณโณ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงพันณัฐดา เจริญเอกปญญา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๕

เด็กชายกานต์ ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๖

เด็กชายนัท ไม่มีนามสกกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๗

เด็กชายธีรพรรณ์ จันทร์สอน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กชายบุญทวี บุญยงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กชายนิติพันธ์ โพธิบุตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กหญิงธีรัตน์ ศรีกระภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กชายทอง ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กชายคฑาวุธ ไสลรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงอริยทรัพย์ สันติมณีรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๔

นางพิรานันท์ ปานศรีนิโรจน์
๑๙/๗/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๕

นางสาวสุดารัตน์ เจริญกิจธนกุล

๑๑/๑๒/๒๔๙๒

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๖

นางสาวกชพร ชนะชัย ๕/๓/๒๕๒๔ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๗

นางสาวขนิษฐา นรภัย
๒๘/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๘

นายพิชัย แสวงทรัพย์
๒๒/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๕๙

นางสาวรุจิรา ฟูวณิชย์สกุล
๒๑/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๐

นางสาวอภิชญา สังขจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๑

นางสาวอารีย์ ตาคำ

๑๒/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๒

แม่ชีอภิพร มินแมด
๒๑/๘/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กชายศุภวิชญ์ หงษ์ยนต์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กชายอโณทัย คำษร
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงญาดา ตาคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงสุวภัทร สวนตะโก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๗

เด็กหญิงอมราภรณ์ เกสรกาญจน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๘

เด็กชายฉัตรมงคล จันทร์ขจร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กชายตาอู ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กชายนัยวิน ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กชายพงศกร มารอด
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กชายรับโชค ทรัพย์สุขปญญา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กชายศราวุธ สายทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีทันดร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กชายอภิวิชญ์ เทพพินิจ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงจินตนา -
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงหวันยีหวา

่

ศรีพนมวัน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กหญิงอัมรินทร์ ปล๊อกถวิล
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๗๙

นายแบ็ก ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กชายปฐมพร จันทร์เนย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กชายพลวัฒน์ มูลศิริ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กชายพัชรพล ตระการสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กชายภาคย์ ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงกฤตยา พวกอิม

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงจันทราทิพย์ จตุรพรหม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงเติมสุข คลังเอียม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ มงคลเลิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงสัญชนา เขม้นเขตการ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กชายกิตติภูมิ กวนสำโรง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กชายณัฐภัทร ระพิทย์พันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กชายพีรณัฐ สกุลพรประเสริฐ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ส่องแสงเจริญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงจันทรา -
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงตาล ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กชายปณณวัฒน์ แก้วกานดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงชนิกา ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กชายจิรณัฐ ธนธรณ์ฐิติพงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๘

นางสาวธัญชนก ม่อชรา
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๗๙๙

นางสาวสุธิตา ดำรงชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๐

นางสาวสุธิมน ดำรงชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๑

นางสาวสุภัสสรา -
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๒

นายเก่ง ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๓

นางสาวนิล -
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๔

นางสาวเว -
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๕

นางสาวอ้อย -
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๖

นายประสิทธิ

์

เพชรศรี
๐๒/๐๓/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๗

นายตันติง กาญจนศิริโชค
๑๓/๐๔/๒๕๐๘

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๘

นายเอ พิณทอง
๑๑/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๐๙

นายศุภชัย พรมแดง
๐๖/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๐

นายอานนท์
ศรีเมืองกาญจนา

๒๓/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๑

นายวุฒิชัย ไสยผาง

๒๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๒

นายวิเชียร วิบูลศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๓

นายธวัชชัย อยู่เอียม

่

๑๐/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๔

นายเจ ไม่มีนามสกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๕

นายขาว ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๖

นายวิษณุ ศรีสวย
๑๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๗

นายสมพล แซ่โต๋ว
๐๔/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๘

นายไพบูลย์ โชควชิรกานต์

๑๘/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๑๙

นายไกรฤกษ์ ฉัตรธีรทร
๐๑/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๐

นายฉลาด ธาตุทอง
๑๖/๐๒/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๑

นายชาญชัย สังขนาค
๒๓/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๒

นายสมบูรณ์ อยู่สุย
๑๓/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๓

นายก้องกังวาลไพร เพ่งพิศ
๒๔/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๔

นายภูเบศร์ สมชายชาญ
๒๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๕

นายวัชระ ผงคำ
๐๗/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๖

นายญาณกร เหมล้วน
๓๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๗

นายสุทธิชัย กล้าหาญ
๐๓/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๘

นายพัชพงษ์ ชวนเชาว์
๑๗/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๒๙

นายทินกร สงค์ประภา
๐๘/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๐

นายแสงเพชร ยาพิลา
๐๓/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๑

นายถนอม ยางงาม
๐๕/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๒

นายทองอยู่ ไวยิงยุทธ

่

๐๒/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๓

นายเจษฏา โพธืทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๔

นายสมชาย ถ้วยทอง
๒๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๕

นางสาวสมใจ ลูกผักชี
๐๔/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๖

นางสาวญาลินฎา นิลมณี
๒๔/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๗

นางสาวจีระนุชย์ เอียมสำอางค์

่

๒๐/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๘

นางสาวรัชนี ขาวประไพ
๒๔/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๓๙

นางสาวสมร ยินดีทรัพย์
๐๔/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๐

นางสาวเตชิตา นุรักษ์
๒๖/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๑

นางสาวเจนจิรา แซ่อุย
๑๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๒

นางสาวมด สายลือนาม
๑๘/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๓

นางสาวสร้อยสุดา คำสัตย์
๒๙/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๔

นางสาวปรีณา พรหมชนะ
๓๐/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๕

นางสาวปานแก้ว ชีรัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๖

นางสาวจันทกานต์ นาคช้อย
๑๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๗

นางสาวพรพรรณ จันทร์มา

๒๕/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๘

นางสาวนภัสกร ปนณะ

๑๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๔๙

นางสาวสิรินารถ เยียวยา
๑๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๐

นางสาวนุจรีย์ แปนแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๑

นางสาวนราภรณ์ วังงาม
๐๖/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๒

นางสาวณัฐติยา เนตรน้อย
๑๔/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๓

นางสาววิไลวรรณ วงษ์สิน
๒๐/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๔

นางสาวเต็มสิริ ศรีสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๕

นางสาวพรรณธิวา บุญมาก
๐๙/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๖

นางสาววันเพ็ญ ภาชนะปรีดา
๑๓/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๗

นางสาวรัตนา อินทร์ตุ่น
๑๐/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๘

นางสาวรจนา รอดสิน
๑๓/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๕๙

นางสาวรัชนี บุญเบ้า
๑๙/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๐

นางสาวพรรนิภา ทองคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๑

นางสาวอุษา คงทอง
๑๑/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๒

นางสาวสมพร กรส่งแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๓

นางสาวนวรัตน์ พัวประเสริฐ์
๒๘/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๔

นางสาวบุปผา ปราณีสัตย์
๒๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๕

นางสาววรรณา สระทองจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๖

นางสาวไพรัส สกุลมา
๒๐/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๗

นางสาวสายฝน สนจิรัตย์
๒๘/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๘

นางสาวเปรมฤมาส ดอกสุ่น
๓๐/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๖๙

นางสาวบุญงาม พูลสุด
๑๖/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๐

นายพรชัย อุทาจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๑

นายอภิเชษบฐ์ เพชรจีด
๒๐/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กชายกิตติภพ อ่อนศรี
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กชายสุรเดช เจริญศรี
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กชายการัณยภาส แซ่ซิม

้

๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๕

เด็กชายองอาจ ไม่มีนามสกุล
๒๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กชายกฤษณะ ปญญาสิทธิ

์

๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๗

เด็กชายบุญชอบ อินทรา ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๘

เด็กชายสรัล รักษาชนม์ ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๗๙

เด็กชายเอส ไม่มีนามสกุล
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๐

เด็กชายรัฐการ สอนน้อย
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กชายฉันทกร บุญรอด
๑๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๒

เด็กชายธนดล คำพล
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กชายธฤต บุญสนอง
๑๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กชายปยชัย แซ่อุ่ย ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กชายพีรเดช อินทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กชายพีระพงศ์ ปญญาสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ รักษาชนม์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงนานาโซ ไม่มีนามสกุล
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงจันทรัตน์ นันทา
๒๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงบัณฑิตา รัตนศุภกานต์
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงพรธีรา บุญทำ
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงจรรยพร คำอาจ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงศิริรัญญา สีเหลือง
๒๗/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงอชิรญาณ์ โนนด้วง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงศุจินธร ปรอุต
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กชายเบียร์ ไม่มีนามสกุล
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กชายขวัญชัย ไม่มีนามสกุล
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๘

เด็กชายเจ ไม่มีนามสกุล
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กชายต้น ศรีวรินทร์สกุล
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กชายนวย ไม่มีนามสกุล
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๑

เด็กชายนาย ไม่มีนามสกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๒

เด็กชายพานิช ไม่มีนามสกุล
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กชายพิว ไม่มีนามสกุล
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กชายไล ไม่มีนามสกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๕

เด็กชายสอง ไม่มีนามสกุล
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กชายอาทิตย์ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๗

เด็กชายเกีย ไม่มีนามสกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงจีนา ไม่มีนามสกุล ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงฝาย ไม่มีนามสกุล
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงฟา ไม่มีนามสกุล ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงหวาน ไม่มีนามสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กหญิงขาว ไม่มีนามสกุล
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กหญิงรัตติกาล ไม่มีนามสกุล
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กหญิงรุจิภา ไม่มีนามสกุล
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๕

เด็กหญิงกุ้ง ไม่มีนามสกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กหญิงเมย ไม่มีนามสกุล ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กชายสิริชัย ไม่มีนามสกุล ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กชายโอ๊ค ไม่มีนามสกุล
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กชายสุชาติ สุขดี
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กชายวันชัย ไม่มีนามสกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๑

นายโบ้ ไม่มีนามสกุล ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงสโรชา สุดใจ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงสายรุ้ง พินิจเจริญกุล ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงพรพนา ไม่มีนามสกุล
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กชายดี ดอกไม้
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงสุนิสา ติบบุญศรี

๊

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๗

เด็กชายสิทธินนท์ ศรีสวัสดิ

์

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๘

เด็กชายวันชัย ไม่มีนามสกุล
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๒๙

เด็กชายกัน ไม่มีนามสกุล
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๐

เด็กชายเกรียงไกร ไม่มีนามสกุล
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงฟล์ม ไม่มีนามสกุล
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๒

เด็กชายบุญเหลือ -
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๓

เด็กชายช้างไป -
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๔

เด็กหญิงสร้อย -
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๗ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงนีนี -
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๖

เด็กชายศิริชัย วงษ์จันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ เอกวัด
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๘

เด็กชายศุวิวัฒน์ เจริญรักษ์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๓๙

เด็กชายธราเทพ แซ่เล้า
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กชายจันชัย -
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กหญิงอร คงมณีชโนทัย
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กหญิงแอน -
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๓

เด็กหญิงยี -
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กชายปฎิภาณ -
๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กหญิงนริษา คลองน้อย
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กชายพิริยากร ทองสกุลพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๗

เด็กหญิงกันยา -
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๘

เด็กชายสมชาย -
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กชายเบนช์ -
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กชายวัศพล แก้วใจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๑

เด็กชายจิน -

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กชายพัทธพล เจริญรักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กชายพิพัฒน์ อาจประจักษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๔

เด็กหญิงสุวันสา คีรีปติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๕

เด็กชายโซไข่ -
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๖

เด็กชายเอโก -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๗

เด็กชายปติ ไม่มีนามสกุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๘

เด็กชายสุทิน -
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๕๙

เด็กชายณัฐนันท์ -
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงวิไล ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๑

เด็กชายนินโซ -
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๒

เด็กชายต้น -
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๓

เด็กชายสนธิ -
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๔

เด็กชายณัฐวัตน์ -
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงซาดาโม -
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๖

เด็กชายวุฒิชัย ศรีวงษ์จันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๗

เด็กชายจักรพรรณ ทรัพย์ดี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๘

เด็กหญิงจันทกานต์ ปานเพชร
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๖๙

เด็กชายวีรภัทร ประกอบแสง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๘ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๐

เด็กชายกฤษณะ พวงคำ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๑

เด็กชายอุดมทรัพย์ ประภาวงศากุล
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงมณีวรรณ อินสุวรรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงจรัญพร ใจทะเล
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์ศรี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงวรรณิดา คำบุตร
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๖

เด็กชายศักดิดา

์

สิทธิวงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๗

เด็กหญิงวีรนัน บุญรอด
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๘

เด็กหญิงรุ้งไพลิน ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๗๙

เด็กชายไพรวัลย์ -
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๐

เด็กชายศิรพัฒน์ แก้วคำนพ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๑

เด็กชายอดิสร บุญมาก
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๒

เด็กหญิงปยุดา อินสุวรรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๓

เด็กชายวุฒิชัย สุโขทัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๔

เด็กชายวินธง ไม่มีนามสกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๕

เด็กหญิงยุพิน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๖

เด็กชายเกล้า ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๗

เด็กหญิงศริญญา สุรินทร์คำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๘

เด็กชายกฤษดา -
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๘๙

เด็กชายก้องภพ ผาภูมิมังคัง

่ ่

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๐

เด็กชายธงชัย -
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๑

เด็กชายปฏก พนมผาทอง
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๒

เด็กชายสุพรรณ -
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๓

เด็กชายเอะเบอะ -
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๔

เด็กชายธนัญชัย บรรณทิพย์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๕

เด็กชายสุดเขต -
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงยุพิน -
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ขอพรคุ้ม
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงจิตตินี ความสุขลำ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา -
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๐

เด็กหญิงซ้อเรทู้ -
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงมาลี -
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๒

เด็กหญิงด้าด้า -
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๓

เด็กหญิงแพรวา -
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๔
เด็กหญิงหน่อมาเน่อ -

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงสร้อยทอง -
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงสุพรรษา -
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๗

เด็กหญิงอภิสรา เชยคิม
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๘

เด็กหญิงวีรนุช อินสุวรรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงกบแก้ว -
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงว่าหงีมู้

่

-
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงใบเฟร์น -
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กชายอภิวัตร -
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๓

นางสาวเล็ก -
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๔

เด็กชายโกมุต บุญเรือน
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๕

เด็กชายสมชาย -
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๖

เด็กชายอภิรเดช ปตุปกรณ์กุล
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงดอกแก้ว -
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๘

เด็กชายภัทรพล เขียวเด็ด
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๑๙

เด็กชายอาทิตย์ ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๐

เด็กชายเมฆ ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๑

เด็กชายศิวกรณ์ มีทา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๒

เด็กชายปวิณ -
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงแก้ว -
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๔

เด็กชายจักร -
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๕

เด็กชายไผ่ -
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๖

เด็กชายมิชาย -
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงนิด -
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๘

เด็กหญิงยี -
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๒๙

เด็กหญิงสะเดา -
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๐

เด็กชายสุทัศน์ คงมา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก -
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๒

เด็กชายโชคทรงชัย แก้วศรีทิม
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๓

เด็กชายสรศักดิ

์

กัลปะ
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๔

เด็กชายชนะชัย เพ็งใส
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๕

เด็กชายมงคล ถาวงศ์กลาง
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงปณิตา ใจตรง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงจิราภา ประโยชน์สมจิต
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงกัณฑิรา แก้วกัณหา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงสโรชา บรรหาญ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๐ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๐

เด็กหญิงพรรณภัค สามีภักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๑

เด็กหญิงรุ่งฤดี ผ่องราษี
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๒

เด็กหญิงณัฏฐา ทองบุตร
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๓

เด็กชายปรัชญา ศรีสุข
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๔

เด็กชายซิฟ -
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๕

เด็กชายภานุ บำรุงเชือ

้

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๖

เด็กชายปวีย์ -
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๗

เด็กชายสิรธีร์ ถาวงศ์กลาง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๘

เด็กชายธีธัช ประโยชน์สมจิต
๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๔๙

เด็กชายธิติกรณ์ ด้วยเดช
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๐

เด็กหญิงกณิกา ชูรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๑

เด็กหญิงศิริญาพร สว่างวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงวนิดา ศรีหาบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๓

เด็กหญิงอมนรดา วงษ์ตาแสง

๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๔

เด็กหญิงปยนันท์ คำไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๕

เด็กหญิงอภิชญา คำลา

๒๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๖

เด็กหญิงญาณิศา งามศรี
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๗

เด็กหญิงศศิธร ก้อนทอง
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๘

เด็กชายเอกพล -
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๕๙

เด็กหญิงญานิกา แซ่ท้าว
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๐

เด็กชายประพล สิงห์เสน
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๑

เด็กชายมีนตัส -
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๒

เด็กหญิงเยาวภา โพธิทอง

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๓

เด็กชายจารุพรรธน์ ผาภูมิเกรียงไกร
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๔

เด็กชายจักรกฎ บุตรดี
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๕

เด็กหญิงวนิษา ทองไทย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กชายราเชนทร์ พาหุพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๗

เด็กชายคุณากร วงค์ไพศาล
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๘

เด็กชายกิตติกวิน แสงตา
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๖๙

เด็กชายนิวิฐ วรรณคง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๐

เด็กชายชยกร สระทองพรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๑

เด็กชายมนตรี แก้วกาหลง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๒

เด็กชายสรศักดิ

์

ทองผาภูมิเชวง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๓

เด็กชายวินัย -
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงอรทัย สิมสีมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงจันทนิภา แย้มยิม

้

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงธัญรดา ไชยชนะ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิเศษ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงกณิกา สุไชยแสง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กหญิงพรติกา ทุมคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงเจนจิรา หวันวงษ์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงสิริพร -

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กหญิงแพรวา -
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๓

เด็กหญิงหน่อย -

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงมะลิ -
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตังสิทธิเสรีวงศ์

้ ์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๖

เด็กชายกิตติภพ กิจโชคประเสริฐ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๗

เด็กชายมงคล สว่างธนานันต์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๘

เด็กชายศราวุฒิ แซ่ท้าว
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๘๙

เด็กชายอนุวัติ แซ่ซ้ง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๐

เด็กชายภาคภูมิ มะเลอ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงพิชญาภา โสดา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๒

เด็กชายวีรภัทร์ ซ่งสกุลชัยภักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๓

เด็กชายสมชาย -
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๔

เด็กชายโภคิน ลีรือ

่ ่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สะท้อนแสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๖

เด็กชายแม้ว -
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๗

เด็กชายนพเก้า กุลธรรมภัทร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงพัด -
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๐๙๙

เด็กชายชัยวัฒน์ สายจำปา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๐

เด็กหญิงนำฝน ศักดิเจริญชัยกุล

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๑

เด็กชายธันวา อรรคบุตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๒

เด็กชายอนุสรณ์ สระทองพรม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๓

เด็กชายธีรภัทร จำนิล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๔

เด็กชายณัฐพล สกุลวรภัทร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงสุพรรณษา พันธ์อุ่น
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๖

เด็กชายสิทธิพงศ์ ใจพรหมมี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๗

เด็กชายทรงฤทธิ

์

สระทองพรม
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๘

เด็กชายสุทธิ ไชยชนะไพบูลย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๐๙

เด็กชายนที เมฆสีเงิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๐

เด็กชายเยาะ ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงแง -
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงจิรัญญา อินทรัพย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กชายอาทิตย์ แซ่ย่าง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๔

เด็กหญิงกาญจนา วันทะมาตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงแคทลียา พิริยภาพงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงฏิตราพร -
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๗

เด็กชายอนุชา เกษรพฤษาทิพย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงภัณทิลา แซ่ท่าว
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๑๙

เด็กชายนัย ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๐

เด็กชายซาน ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๑

เด็กชายอ่องซาน ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๒

เด็กชายเก๋ ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๓

นายไพลภ ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงชนิดา ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงเมธาวดี ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงสมพร ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงน้องดา ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กชายธนัท ไม่มีชือสกุล

่

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กชายโลม ไม่มีชือสกุล

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กชายธเนศ ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงนิด ไม่มีชือสกุล

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงสุจิรา ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงสมพร ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กหญิงฟา ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กชายธีรไนย -
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กหญิงแตงโม ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กชายอาท ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กชายพิว ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กชายเอา ไม่มีนามสกุล
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กชายพิรภพ ไม่มีนามสกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงอังคณา ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กหญิงสุจิรา -
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงแพรว ไม่มีชือสกุล

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กชายศุภวัชญ์ สุทธิวานนท์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ขำเสน่ห์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงวธิดา แก้วกระจ่าง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงอภิญญา จาดคร้าม
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงสมฤดี กระจง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงวรัญญา สิงหา
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กชายสวภัทร ดำรงค์รักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สาดี
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กชายณัฐพร เพชรมี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กหญิงธนาพร ลินลา

้

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงสุพิชชา ตรีวนภูมิ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กชายอธิษฐ์ อัมพวา
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กชายวงศกร สุดศรี
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงเกวลี ไม่มีชือสกุล

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กชายแดง ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กชายไก่ ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๐

นายณัฐวัฒน์ สำเนียงหวาน
๑๑/๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ่อพลอย ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๑

นางสาวชุติมา เจียรเพ็ชร ๑/๒/๒๕๔๕ กศน.อำเภอบ่อพลอย ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๒

นางละออง สระทองเดช
๒๒/๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอบ่อพลอย ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๓

นางสาวเบญจรัตน์ มณีทอง
๒๓/๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ่อพลอย ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๔

นางสาวปานัน เกตุแห่ง
๑๓/๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอบ่อพลอย ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๕

นางสาวกฤษณี แดงทอง
๑๓/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบ่อพลอย ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๖

นางสาวอรพันธ์ บุญจันทร์ ๕/๔/๒๕๒๕ กศน.อำเภอบ่อพลอย ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๗

นายกิตติพงษ์ เดชามรกุล ๙/๑/๒๕๔๒ กศน.อำเภอบ่อพลอย ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๘

นางสาวณัฐธิดา ช่างสอน
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ่อพลอย ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๖๙

นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์
๑๘/๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอบ่อพลอย ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๐

นายดรัณภพ อ่อนทุ่ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ่อพลอย ทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงจิรภัทร ชมแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๒

นางสาวปฐทิชา ศรีลาศักดิ

์

 กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กชายสังสิต ชำนาญกำหนด
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๔

นางสาวฉอ้อน สรวยลำ  กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๕

นางสาวยุพัน ทนเถือน

่

 กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๖

นางสาวนริสา ละว้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๗

นายสะอาด ศรีราจันทร์  กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๘

นายวรุฒ แก้วบัวดี
๑๑/๐๔/๒๕๓๘

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กชายวิษณุ เหมือนฤทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงกุลปริยา เอียมอาจ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ปานเปย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กชายชินวัตร มูลคาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กชายกฤษณะ คงพัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กชายวรรณลภย์ แสงนิล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงยุพา หนูอ้น
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงอินทิรา วงศิล
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงจณิสตา คล้ายแดง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กหญิงจิราวรรณ รอดจำปา
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงจิราพร สุขกรม
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กชายกิตติพัศ ขันทองดี
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงณัฐธีรา นุตะไว
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กชายวาสกร บำรุงกิจ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๓

เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วสุขใส
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ด้วงสุ่ม
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๕

เด็กหญิงแอกะปอ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๖

เด็กหญิงธาริณี แก้วบัวดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กชายกอล์ฟ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กหญิงอรสา อนุอินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กหญิงเยียตะนา -
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กชายสหรัส โพธิเงิน

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กชายณัฐพล -
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กชายชัยธพล -
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กชายกิตติภูมิ
กาญจนแพทย์นุกูล ๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงอรวี ทองเจริญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กชายศุภากร นวลพลอย
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงปภาณิน ทิพสุทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๗

นางสาวสมหญิง จริยา

๑๕/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กหญิงฐิติมา วงศ์ปามุติ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กหญิงฐิติยา วงศ์ปามุติ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กชายวรโชติ ราชวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงพิณทิพ พงษ์พันธุ์แก้ว
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงนิรันตรี จุมพล
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๓

เด็กหญิงพิณธุอร แรงครุฑ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ทันยาผล
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๕

เด็กชายปญญเดช หนูขาว
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงกฤษติการ นาคงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ นุ่นแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๘

เด็กชายศุสศิฑณ คล้ายรักษา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงสริตา บุญชู
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงภัคคมล บริรักษ์กุล
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงจิราพร หอมชืน

่

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงอรพินท์ จารุสกลพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๓

เด็กหญิงวรนุช อินเลียง

้

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงขนิษฐา วังขนาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ วิชัยรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญชู
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงภูสุดา บุญมา
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๘

เด็กชายสุรสีห์ ศรีราจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๒๙

เด็กชายอานนท์ แก้วเขียว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงเบญจมาศ กลีบทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๑

เด็กชายพงษ์พิชาญ สุทธิศิลป
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงลักษมี บูชา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงนวพรรษ ยิมใหญ่หลวง

้

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บูชา
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กหญิงอาภรณ์ แสนสุข
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กหญิงวรรณภา วิเศษสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ บูชา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ มณีวงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กชายพีรพัฒน์ สุทธิรัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กชายวัชรินตร์ สุขสำราญ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๓

เด็กชายอนุชิต พันธ์พุฒ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๔

เด็กชายสุรชา สุทธิรัตน์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๕

เด็กหญิงกัญญาพร เหมือนอ้อย
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงอนิลธิตา เขียวชอุ่ม
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงอาภาวรรณ ไกรทอง
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กหญิงสุธิดา พิษิฐ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๔๙

เด็กหญิงกชกร วิเศษสิงห์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๖ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๐

เด็กหญิงอาจารี เหมือนโต
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ธรรมขัน
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สืบศักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงกมลชนก ิอินทร์แสน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กหญิงอัญชนา อุตมา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงศิรประภา พันธ์พุฒ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ สุทธิรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๗

เด็กชายชุติมันต์ ฟกขำเจริญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็งศรี
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๕๙

เด็กหญิงนันธิดา เบ็ญพาด
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๐

นางสาวชนัญชิดา บุญลอย
๑๐/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๑

นางสาวนุชจลี สุขแจ่ม
๒๓/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๒

นางสาวพัชรี เกตุวิริยะการ

๒๗/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กชายภานุเดช จิตนิยม
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กชายปกติกรณ์ เหมือนตรุษ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กชายจิตรกร ขำศิริ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กชายณัฐภัทร ปานสำราญ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงทิฆัมพร สุกกำ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กหญิงจาริษา เครือวัลย์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงพรไพร โพธิทอง

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๐

เด็กชายศิรชัย ศรีหงษา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กชายสุธิศักดิ

์

อินทรกำแหง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กชายภวัต หล่อทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กชายชนแดน คนซือ

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงสร้อยลัดดา เอ้โทบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กชายปยธร พลสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงพรยมล ทองแท่งใหญ่
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กชายชุติพนธ์ บูชา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กชายณรงค์ชัย ลำเลิศ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงชาลินี วงศิล
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๐

เด็กหญิงธัญชนก ขำดี
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงธีรกานต์ ธนูศร
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงปณฑิกา ศรีทุมมา
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กหญิงแพรพิตรา พลชำนาญ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กชายนัทพล ปทุมสูติ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงจันจิรา จ่อยร้อย
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กหญิงจุฑามณี เปยแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงเนตรนภา เหลืองวัฒนวิไล
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กหญิงวัชรดา แซ่โง้ว
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กหญิงวรรณกร แถลงเอือ

้

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงอารีย์ ทรัพย์สมบัติ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๑

เด็กชายณัฐภูมิ วิบูลย์ศักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจกล้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ สิงห์ปอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๔

นางสาวมนัสชนก เทศเขียว
๑๐/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๕

นางสาวศิริพร แกล้วการไร่
๑๘/๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๖

นางสาวพัชรณัฐ แก้วเกตุ
๑๖/๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๗

นางสาวดุษดียา สมผลภาดี ๑๐/๑/๒๕๓๐ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๘

นางสาวกชพร ล้อมวงษ์
๘/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๒๙๙

นางเพชรัตน์ ไล้รักษา
๑๗/๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๐

นางสาวอารีย์ เทียงอ่อน

่

๒๒/๑/๒๕๒๙
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๑

นางสาวพัชราภรณ์ พานทอง
๑๙/๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๒

นางสาวนิชาภา อ่อนละออ
๒๑/๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กชายปรมินทร์ เกตุสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กชายปรวุฒิ คล้ายทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กชายภูรินทร์ จอมพงษ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ สระหงษ์ทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงณัฐรตา ละว้า
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงภิญญดา ทองอุทัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เซ็งเส็ง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เมืองมนต์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กชายฐิติพงษ์ ฟกขำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กชายรุ่งเรือง สังข์สวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงพิมพรรณ วงศ์คำจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๔

เด็กชายกิตติพงศ์ แดงละมูล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๕

เด็กชายจักริน วงษ์สมศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงจิราพร สระหงษ์ทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงฐิดาภา การะเกตุ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงพรนุภา ไชยนาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กหญิงศิวาภรณ์ มิตรพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กชายธนากร เพ็ชรริง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๑

เด็กชายภณพงศ์ นงเยาว์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กชายอภินันท์ เจริญโต๊ะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๓

เด็กหญิงนันทกานต์ เหมือนทัด
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กชายรพีภัทร แซ่ลี

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ เซียงจ๊ง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ใคร่ครวญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงรัตนา แซ่ลี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงศศิวิมล จันทรวงศ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กชายศุภกร อินทร์รัก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กชายพนัฎฐ์ ลิโมทัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๑

เด็กหญิงณัฐชา วงเอก
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กชายดำรงศักดิ

์

เปรมดอนไพร
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์สุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๔

เด็กชายศุภวิชญ์ การะเกตุ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๕

เด็กหญิงปณิดา โทธรรม
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๖

เด็กชายธนงชัย จิตตนาคินทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๗

เด็กชายภูสิทธิ

์

จันทร์สะอาด
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคฉาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๓๙

เด็กหญิงเกตน์สินี กากี
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๐

เด็กหญิงมณฑิรา วงศ์อามาตย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๑

เด็กชายนที หลักเพชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๒

นายณัฐวัตร เจนศิริจรรยา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๓

นายสุทธิกานต์ ตะพัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๔

นางสาวปภาวรินทร์ ตันเจริญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๕

นายพัฒนพล ทองคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๖

เด็กชายรัชพล อำนวยเกียรติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๗

นางสาวพลอยไพลิน แซ่เล้า
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๘

นางสาวอนงค์นาฎ มันใจ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๔๙

นายชาตรี ขำสุวรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กชายนพดล จันทร์สุวรรณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จงเจริญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๒

นางสาวณัฏฐกิตติ

์

ละเอียดสิริเลิศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๓

นายพัลลภ สุวรรณเพชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กชายวีรภัทร คำภิมาบุตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๕

นางสาวอริสรา ฝุนทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กชายบูรพา แสนสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงอนัญญา โพธิน้อย

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๘

นายนพวิชัย สัจจสวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๕๙

นางสาวธัญญาณี บ้านกลางนิมิต
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๐

นางสาวพรพิมล เพ็ชรใส

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๑

นางสาวสุดารัตน์ สายยิง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๒

นายธนกฤต แซ่ว่อง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ภาษิต
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๔

นายเทพทัต โสมนัส
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๕

นางสาวนฤมล เจริญศิลป
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๖

นางสาวสุภัสรา หงษ์ทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๗

นางสาวซันดาอู สวัสดิทอง

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๘
นางสาวอัจฉราพรรณ เทพณรงค์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๖๙

นายวุฒิคุณ จันทร์เสนา
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๐

นายสุขสันต์ สุขใส
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๑

นายธนายุทธิ

์

เทียวธรรม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๒

นางสาวนุฏนลิน จงพึงกลาง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๓

นางสาวพนิดา สืบด้วง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๔

นางสาวสลิลทิพย์ สอนใจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๕

นายไกรลาส พรมพ่วง
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๖

นายกฤษฎากรณ์ กิจหว่าง
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๗

นายรัชพล เจียมประเสริฐ
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๘

นายอชิตพล ตรุษกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๗๙

นางสาวกุลิสรา สืบด้วง
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงณัฐชา สุวรรณสิงห์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงศิรภัสสร เมืองโคตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กชายขจร ออมทรัพย์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงอภิชญา เลืองลือ

่

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กชายธนวรรธน์ แรงครุฑ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ภาณุโรจน์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กชายณัฐภูมินทร์ ศิริทอง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๗

เด็กชายชนิสร ค้อนทอง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๘

เด็กชายณภัทร อัจฉริรักษ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๘๙

เด็กชายปฐพี โกมลเฟริน
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๐

เด็กชายนันท์นภัส ยาใจ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงธิติกาญจน์ อินทร์พันคำ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองบ่อ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๓

เด็กหญิงศิรภัสสร ยิมใหญ่หลวง

้

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงญาดาวดี ภมรพล
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงรัติกาล ค่อมสิงห์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๖

เด็กหญิงรวิสรา จันทร์เรือง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา อินทร์สวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๘

เด็กหญิงตะวันรุ่ง วิเศษสิงห์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กหญิงธนัธพร เฟองภูมิ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงชนารดี บุตรพุ่ม
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กชายสหทัย พันธุ์น้อย
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กชายวีร์ณภัฏ ภมรโอฬารสกุล
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กชายขจิตพันธ์ พุทธรักษา
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กชายชินทัศน์ ปานแดง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กชายวีรภัทร ระเบียบ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๖

เด็กหญิงปาลินี หอมทวนลม
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงชลิสา ผิวเกลียง

้

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กหญิงปารีณา บำรุง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงนิชา การะเกตุ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงอพิญญา อ่านคำเพชร
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กหญิงวริสศรา สัจจสวัสดฺิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๒

เด็กหญิงปยธิดา สุขสมัย
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงวิชุดา ขันทองดี
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงกานต์สินี สัสดีทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงณัฐกมล แจ่มแจ้ง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กชายคันธนู ออมสิน
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กชายศุภณัฎฐ ผิวดำ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กชายเขตโสภณ จิตนิยม
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กชายกฤษฎา สาระมะโน
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กชายผดุงเกียรติ โพธิใบ

์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กชายณัฐพนธ์ โชติศรี
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กชายวัชรวิศว์ เสียงกลม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กชายกมลภพ สงพันธ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กชายพาเกียรติ พรรณนา
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กชายธีรพัฒน์ พัฒนะพิชัย
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กชายปานเทพ จงพึงกลาง

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ
ตันติแก้วประโยชน์ ๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ โอชา
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงปภัสสร พานแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงอินทิรา จันแจ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงรวิสรา พิเคราะห์เหตุ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กชายธีร์ธวัช ใจจริม
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กชายชินภัทร แอดศรี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงอติกานต์ พลเสน
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กชายชนกานต์ จงสุขศรี
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงชนิภรณ์ เสียงโสม
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กชายพาณิชย์ เหมือนเขียว
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กหญิงศศิประภา สุขสำราญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กชายภูริ เหมือนทัด
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กชายรพีภัทร์ ผิวนิล
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงศิตาพร มิตรพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงพิชชานันท์ วิทยาเกียรติเลิศ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กชายภานุวัฒน์ คำมี
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กชายพีรณัฐ สระทองเตีย

้

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงสุพัชชา คงสุข
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กชายสุทธิรักษ์

์

น้อยจีน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กหญิงสาธิตา พันธ์สารคาม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงธัญชนก เพิมพูนสินทรัพย์

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กชายศิรชัย เหมือนไข่
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กหญิงศิริกัญญา หมืนชำนาญ

่

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ เซ็นโต๊ะ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ ยิมใหญ่หลวง

้

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กหญิงณัฐพร สาสุข
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กชายจีรพัฒน์ ภู่โพธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงวาสินี สืบดี
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงปาณิสรา ทานิสุทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงญาดา บุญมาก
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงศศิพิมพ์ วงษ์เสมา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๕๙

เด็กชายศุภณัฐ สิทธิการ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงอชิรญา แก้วบุตรดา
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงวาสิณี พันหล้า
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงนันท์นภัส อินเขาย้อย
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ อินเขาย้อย
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงจารุวรรณ โลณานุรักษ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงนรีกานต์ สืบดี
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงพรชิตา แอบทองไทร
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๗

เด็กชายธราเทพ เซียงหว็อง

่

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๘

เด็กชายณัฐวุติ ยิมละไม

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กชายรชต ง่วนสำอางค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงปณัฎฎา คำมี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ชืนบาน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงจิดาภา คงใจมัน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงสุนันทา ยิมใหญ่หลวง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กชายภูริภัทร เจริญโต๊ะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงอรอนงค์ ทนเถือน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กหญิงปะภาวดี หอมทวนลม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กชายยุทธิชัย แจ้งแสงทอง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กชายคมชาญ เทียงธรรม

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กชายสุรชาติ ไม่ม่นามสกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงนาลิน ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กชายภานุพงศ์ ชาวบ้านบึง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

อภัยโส
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงทักษอร สายทอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กชายธันวิสิฎฐ์ โสกเชือก
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กชายศิลป แซ่ซ่ง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๖

เด็กชายธราเทพ เจนอักษรชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๗

เด็กหญิงอริสา สืบเรือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงพรรัตน์ ศิลาคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๘๙

เด็กชายวาฆิม ชืนบุญ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๐

เด็กชายภากร จันทร์แดง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กชายวสุธร ทองคงอ่วม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงสุชัญญา โพธิพลิก

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กชายกัปตัน วรรณณะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๔

เด็กชายธรภัทร ชุ่มชื่น

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๕

เด็กชายวากิม ประทวน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๖

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๗

เด็กชายสิทธิพล ดำริสม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๘

เด็กชายรัฐภูมิ เพ็ชรโรจน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๔๙๙

เด็กชายชวัลทิพย์ โอสถ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๐

เด็กชายชนาธิป ใคร่ครวญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๑

เด็กชายเจตน์ หอมทวนลม
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๒

นางสาวพึงพิศ ศรีคำอ้าย ๙/๖/๒๕๒๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๓

นางสาวสุกัญญา ตันสุวรรณ
๓๐/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๔
นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม

๒๒/๙/๒๕๒๖
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กชายพันธวัช เนียมหอม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กชายชลธร วิเศษสิงห์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กชายอนุศร -
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กชายคติศักดิ

์

นาคแท้
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กชายจิตกรณ์ กองเสน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงจันทร์มณี มาลาศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงณัฐชา สำนักนิตย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๒

เด็กชายนิรังษ์ พนาอุดม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กชายอ่องคำ มังมีบุญ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ชุนย่อน
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าว้า วัดบึงหล่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กชายณัฐภูมิ ช้างปาดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าว้า วัดบึงหล่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กชายสิระ ออกหาญ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าว้า วัดบึงหล่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กชายวายุกาญจน์ เอียมสะอาด

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าว้า วัดบึงหล่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา บัวเกิด
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าว้า วัดบึงหล่ม  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๑๙

เด็กหญิงสุธีธิดา บุญมีขาว
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กชายภาคภูมิ เหมือนเขียว
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กหญิงหทัยชนก พริงเครือ

้

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กหญิงสุชานาถ สอนพงค์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กหญิงสุชาวดี วงษ์วิริยานุกฤต
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กหญิงชนิกานต์ เหมือนกล่อม
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กหญิงบุษกร ม่วงคล้าย
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กหญิงณัฎฐนิชา ขันทอง
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงณัฐวรา ชาติเชือ

้

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงศิรดา นาคแท้
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา จันทร์ชาวใต้
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงพิมพ์นภา วงษ์ถาวรกูล
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กหญิงทรรศิกา สุวรรณฉิม
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงชิดชนก ทุ่มสัง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๓

เด็กหญิงลูกปลา ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๔

เด็กชายชัยณรงค์ ปะเถตัง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๕

เด็กชายนพดล อุ่นเรือน
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๖

เด็กชายโกมินทร์ เสนจันตะ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ พิมสมาน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กชายธีรัธวัช ลิโมทัย
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๓๙

เด็กชายภูเบศวร์ นุชประดิษฐ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กชายอภิรักษ์ พิมภา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอดภัย
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กหญิงญาณิศา วัฒนอำพล
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๓

เด็กหญิงฐิติมา ปานศรีแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงนิภาภรณ์ สระทองรอด
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๕
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

โตแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงไพลิน ทุมสูตร์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงวารุณี สุวรรณเกิด
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กหญิงสิริกัญญา ชาติโย
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๔๙

เด็กชายจิรวัฑฒ์ เจริญจาด
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กชายณภัสกร อรุณแสง
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๑

เด็กชายธนภัทร เพชร์เว่า
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กชายธราธร สืบด้วง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๓

เด็กชายสรวิชญ์ เปาเล
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กชายวรกิตติ

์

ไขโพธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยีทอง

่

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงฐิตาภา อยู่อ่อน
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงณัฐวสัญษ์ ทับทิม
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงตันหยง ตรีทานนท์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงบุญสุดา คำปาน
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงสุทธิดา อินทจร
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ บุญน่วม
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๒

เด็กหญิงชญานันท์ จีรติวรา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ หงษ์วิไล
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๔

เด็กหญิงอรกช ปองกัน
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ จันทร์หอม
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๖

เด็กชายพันธุ์พิศิษฐ์ ชาวนาฝาย
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๗

เด็กหญิงสุภาวดี พลับวังกลำ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กหญิงชนากานต์ ชอบนา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๖๙

เด็กชายธนกฤต ตันแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กชายวีรภาพ ปนทอง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กชายวีรภัทร ศรีเหรา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กชายเอกชัย พุ่มบุญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กชายจิรากร ตันติสุปรีย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กชายภูวดี บัวทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กชายอริญชย์ พระธรรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงพัชรี เรือนงาม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กชายวานิช สืบเรือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๘

เด็กชายศตายุ น้อยถนอม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีอุ้ย
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๐

เด็กชายศุภวิทย์ แซ่ลิม

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงอารียา ภาสิต
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงวรรณษา สมคิด
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กชายณวัฒน์

์

คำกาหลง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงพรรณิภา สระทองเพชร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงตรีรัตน์ นุชประดิษฐ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กหญิงพัชราพา นาจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กชายภูทิตย์ พรรณรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กชายทศพล ร้อยทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๘๙

เด็กหญิงสุวรรณา คงพรม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๐

เด็กหญิงชญานี โพธิกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๑

เด็กหญิงชญานิน โพธิกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงสุภัตรตรา บุญตะนัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๓

เด็กหญิงวนัชพร ดอกจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๔

เด็กชายสิงหา ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงอารีวรรณ แย้มน้อย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงเกวลิน ไกรหา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงพรสุดา สระทองทา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๘

เด็กหญิงมนทกานต์ หนูอ้น
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๕๙๙

เด็กชายสิรารมย์ เจริญผล
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๖ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงทราบ จะโก
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๑

เด็กชายธนายุต พลทัดสา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๒

นายอำนาจ จะโก
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงพลอยสวย แสงจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๔

เด็กชายทัศน์พล กองเกตุใหญ่
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีนวล
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๖

เด็กชายเชิดศักดิ

์

เนียมสด
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๗

เด็กชายทิวา สำเนียงดี
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กชายสิทธิชัย ศรีนภาลัย
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กชายภควัต คล้ายหงิม
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กชายธนวัฒน์ แซ่จันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กชายอนวัทย์ คงนะ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กชายจิรพัฒน์ กองสายบัว
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๓

เด็กชายธนพัฒ เกษมสุข
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๔

เด็กหญิงปยธิดา โต๊ะทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๕

เด็กหญิงปาณิศา รัตนสุวรรณชัย
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงกิรติกา นักจะเข้
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงภรภัทร อาจคงหาญ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงนิตยา โพธิเรือนดี

์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงธันยชนก อาจคงหาญ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๐

เด็กชายวุฒิชัย เหมือนมาตร
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๑

เด็กหญิงภัทรธิดา สุดใจ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๒

เด็กชายจิรพงศ์ โสภา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๓

เด็กชายเกรียงไกร โทมา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๔

เด็กชายปุญญาพัฒน์ ครามสูงเนิน
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๕

เด็กหญิงวรัญญา แทนพรมมา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๖

เด็กชายจรัญ สมหวัง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๗

เด็กชายอดิเทพ เงินทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญจิตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๒๙

เด็กชายชลชาติ แสงทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๐

เด็กชายวายุ ด่านตรวจโรค
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๑

เด็กชายธีรภัทร มาตรพรหม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทุมทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๓

เด็กชายศิวกร พันยุโดด
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๔

เด็กชายอนุพงศ์ สืบด้วง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๗ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงธันยพร พุ่มใจดี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ฉิมหมอไว
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๗

เด็กหญิงณัฐวิภา เชือรอด

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๘

เด็กหญิงช่อผกา ศรีปานนาค
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา หลีประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงธัญญาทิพย์ จันทศร
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กล้าหาญ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๒

เด็กหญิงอภิสรา กิมบุ้น
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กหญิงปยวรรณ จูแจ่มแจ้ง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๔

เด็กชายธันวา จิตอำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กชายอัครเดช การะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงชีวาพร โทรมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงนันทิชา แซ่โอ๊ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กชายธัญภัทร นวลดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๔๙

เด็กชายอภิชาติ จันทร์สว่าง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๐

เด็กชายคณาธิป เวชภิบาล
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๑

เด็กชายศุภโชค อระวีพร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๒

เด็กชายกันตภณ ประกอบธรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๓

เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์สว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๔

เด็กชายสุทธิพงศ์ สระทองหน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๕

เด็กชายปฐมพร อยู่ตระกูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๖

เด็กชายธวัชชัย โพธิเรือนดี

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๗

เด็กชายเจษฎา คงเมือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ ยอดดอนไพร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กชายฐานพัฒน์ เกษรบัวขาว
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กชายจิรวัฒน์ เพชรชืนสกุล

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงวันดี เซียงฉี

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๒

เด็กหญิงเกศณี ธรรมชาติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กหญิงชนกนาถ คลำสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงภคพร คล้ายหงิม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กหญิงวรกัญญา อุดมพิทยานันท์
๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงตรีรัตน์ สาระสาริน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงสมศิริ อุบลวงษ์ศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงธัญญธิดา สุขลาภ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงพิริยาพร เมืองนิล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๐

เด็กชายนพพล เนืองพนอม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๑

เด็กชายภัทรพล มนต์ประเสริฐศรี
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๒

เด็กชายธีรภัทร พวงควร
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๓

เด็กชายธรณ์ธันย์ ศรีปานนาค
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กชายนวพล ว่องไว
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงจิรวรรณ เนียมสด
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงกรรณิกา ยอดดอนไพร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงแก้วกานดา ศรีนภาลัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๘

เด็กชายอนุวัตน์ สุจริตรักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เจเถือน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๐

เด็กชายอนาวิล แสงพระอินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๑

เด็กชายอภิเดช บริรักษ์ปฐมวี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๒

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญลือ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๓

เด็กชายกฤษฎา ภาระแสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๔

เด็กชายจักรกรี ชืนชมน้อย

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๕

เด็กชายสงกรานต์ ชาวพม่า
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๖

เด็กชายธนากร ข่มอารมณ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๗

เด็กชายธนากร จันทร์กลิน

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๘

เด็กชายพงศ์ศิริ แซ่ฉัว

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๘๙

เด็กชายภัทรดนัย จันทร์กลิน

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๐

เด็กชายวรวิทย์ นำใจดี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๑

เด็กชายอดิเทพ นพคุณ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงกวินทิพย์ ศรีขาวผ่อง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงจารุภา แซ่ฉัว

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงพรชนก เงินสิริอาภา
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๕

เด็กชายสุเมธ สังศิริ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงธนพร อรมัย
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๗

เด็กชายแทค ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงกาญจนา ศรีทองอ่อน
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงเอ ชาวพม่า
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๐

เด็กชายพงศธร เงินสิริอาภา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๑

เด็กหญิงเอมิซา ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๒

เด็กชายชนะศึก ปทุมรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๓

เด็กชายวิษณุ ฮับเซาะห์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๔

เด็กชายธนดล คงดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดหนองหมู หนองหมู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๕

เด็กชายอัครเดช แก้วเกตุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๖

เด็กชายนที นวลดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๗

เด็กหญิงณัฐชยา บูรณกูล
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๘

เด็กชายสุเมธัต แก้วเกตุ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๐๙

เด็กหญิงนิลมล เกิดแย้ม
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๐

เด็กชายนฤเบศร์ แซ่ตัน
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๑

เด็กหญิงเพชนันท์ คำหอมกุล
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๒

เด็กหญิงลลิตภัทร กุญชร
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๓

เด็กหญิงพิณนภา สืบกลัด
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๔

เด็กชายธีรภัทร ตาเสือ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงนฤพร วงศ์สนัน

่

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๖

เด็กชายกันทรากร ศิริรัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๗

เด็กชายณัชชา อุ่นกิตติ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๘

เด็กหญิงจิรัญญา ศักดิอรุณชัย

์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๑๙

เด็กหญิงณัฐกมล สุดยอด
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๐

เด็กหญิงปุณยาพร อุ้ยคำตา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงศิวลักษณ์ จิตรบรรจง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๒

เด็กหญิงอนิชนันท์ ใคร่ครวญ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๓

เด็กชายบูรพา ไกรหา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๔

เด็กชายมนต์ฤทธิ

์

ทองงาม
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๕

เด็กชายคณานนท์ เชือทอง

้

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๖

เด็กชายคณานันท์ เชือทอง

้

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๗

เด็กชายอัครเดช ศิริรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงนภัสกร ประลำภู
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงวรกานต์ รุ่งเรือง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา แซ่จิว

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงจิตติมา เกิดโภคา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๒

เด็กหญิงปวิชญา อะโรคา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ เอียมสำอางค์

่

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๔

เด็กชายธนธรณ์ ใคร่ครวญ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๕

เด็กชายกรรณกวี บุญส่งดี
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงพัชราภา ประทุมสูตร
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๗

เด็กชายพงศกร รุ่งเรือง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ มาลา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๓๙

เด็กชายทัศนัย เพชรแอ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๐ / ๓๘๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพ็ญจู
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ด้วงต้อย
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๒

เด็กชายกิตติพัศ พรหมมาดา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๓

เด็กชายวิชัย ลวงงาม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงพิยดา ประทุมสูตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๕

เด็กชายนภดล แอนเพชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๖

เด็กชายตะวัน วงศ์เซ็นต์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บำรุงเขต
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๘

เด็กหญิงธมนวรรณ ชัยสุวรรณวงศ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๔๙

เด็กหญิงพรพิลาศ โตแก้ว
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๐

เด็กหญิงแก้วนภา -
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๑

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ชาวอุบล
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๒

เด็กชายณพงค์ บุญวงค์
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๓

เด็กชายธนกร โคตรทม
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๔

เด็กชายธนธรณ์ ใจดีเฉย
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๕

เด็กชายกรชวัล ลำเลิศ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๖

เด็กชายโฆษิต เถาะรอด
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กชายบัลลังก์ ขันทอง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กชายพีรพล อาจคงหาญ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๕๙

เด็กชายวรภัทร สงฆ์มีสุข
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ เปรมปรีดา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กชายราเชนทร์ มณีวงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ นิตย์แสวง
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กหญิงญาณิศา คำอุบล
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กหญิงธนพร จำเมือง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๕

เด็กหญิงอาภัสรา ขันทอง
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงนิชากร ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กหญิงปาณิสา พินชะนะ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๘

เด็กหญิงธยานี ประยูรวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๖๙

เด็กชายธนพัฒน์ คงสมบูรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๐

เด็กชายภูมิรพี แจ่มดวง
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๑

เด็กหญิงนภาลัย เลิศสุริยกาญจน์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กหญิงกนกกานต์ พยาบาล
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงปภัสสร วงค์ไว
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กหญิงสุภาพร แตงอ่อน
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๑ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กชายสิทธา ศรีรัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กชายเจษฎา น้อยชิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๗

เด็กชายทักษ์ดนัย เกียรติไพบูลย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๘

เด็กชายถิรวัฒน์ มันคงดี

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๗๙

เด็กชายวัชรากร ศรีทอง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๐

เด็กชายชัยวัฒน์ เจิมจุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๑

เด็กชายชัยเดช เจิมจุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงสุนิษา ประกอบธรรม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๓

เด็กหญิงภาวินี แซ่อุย
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๔

เด็กหญิงสิริประภา รักสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๕

เด็กชายนพรัตน์ ประชุมพล
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ รุ่งเรือง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๗

เด็กหญิงนันทิกา สีดา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๘

เด็กชายศราวุธ ศรีสุวรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๘๙

เด็กชายธีรวัฒน์ สร้อยระย้า
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๐

เด็กชายณัฐภูมิ แจ่มดวง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๑

เด็กหญิงจิรภา ผิวกากี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๒

เด็กชายพงศกร ตาละลักษณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๓

เด็กชายสิทธิชัย พุบัว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงพรรณพัชร ใจเอือย

้

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงอริตา แซ่พัง

้

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๖

เด็กชายวรธันย์ ออมทรัพย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๗

เด็กชายซอซอ ไม่มีชือสกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๘

เด็กชายชัยพร ศรีนุ้ย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๗๙๙

เด็กหญิงวันดี แซ่จึง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๐

เด็กชายธีรพัฒน์ พรายงาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๑

เด็กชายลัทธพล สระทองยุ้ง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๒

เด็กชายภูริเดช พยาบาล
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๓

เด็กหญิงธนภรณ์ วงษ์ไสว
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๔

เด็กหญิงมินตรา
ทินกร ณ อยุธยา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๕

เด็กชายอดิศร สดสีใส
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๖

เด็กหญิงรินรดา วรรณเลิศ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๗

เด็กหญิงปาณิศา กองม่วง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๘

เด็กชายพลพล สุทาพจน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๐๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุกานนท์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๒ / ๓๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๐

เด็กชายเจษฎา โกเศษอัครนันท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๑

เด็กชายพลกฤต สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๒

นางสาวจิราภรณ์ ศรีสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นาคแท้
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๔

เด็กชายฐิติวัสส์ สืบเรือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๕

เด็กหญิงอริสา ฮวบเล็ก
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๖

เด็กหญิงพรมนัส ดาสาลี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๗

เด็กชายก้องภพ กล้าหาญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๘

เด็กชายอรรถพล ศรีนวล

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๑๙

นางสาวณัฐกมล สุนทรวิภาค

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๐

นางสาววิริยา โวระแสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๑

นางสาวดวงฤทัย เประนาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๒

นายภาณุพงศ์ แซ่ไหล
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๓

นางสาวจีรนันท์ มโนธรรมมันคง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๔

นางสาวพิยดา พยาบาล

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงสุชานุช แก้วบัวดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๖

นางสาวพรพิมล อู่เพชร
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๗

นายกิตติธัช วัตธุรัฐ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๘

เด็กชายธวัชชัย โนรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๒๙

นายพลพล นาสุรินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๐

นางสาวชลธินี จารินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงรัตนากร เพชรแอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๒

เด็กชายกิตติพงษ์ น่วมโพธิทอง

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๓

นายชาคริต มีมานะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กชายเพชรกล้า ยืนยัง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๕

นายไพรวัลย์ จันทร์มีทรัพย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๖

เด็กชายศราวุธ แก่นจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๗

นายณฐกานต์ อุณหกานต์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๘

นายเกียรติศักดิ

์

แย้มถนอม
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๓๙

นายศรุต อินทรัศมี
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๐

นายอลงกร สินค้าเจริญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๑

นางสาวสุกัญญา คำมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๒

นางสาวสุพรรษา หอมสุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๓

นายบูรพา จินดาวัฒนากิจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๔

นายอนันต์ สุดาจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๓ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๕

นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๖

นายชัยณรงค์ หีบแสน
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๗

นายวุฒิชัย ครุฑอินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๘

นายวุฒิชัย อำอ่อน
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๔๙

นางสาวฑิฆัมพร วิเศษทรัพย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๐

นายภานุพงศ์ ใหมเกิด
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๑

นางสาวอารียา แซ่ลิม

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๒

เด็กชายชัชวาล สมประสงค์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๓

เด็กชายนพดล หลำเล็ก
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๔

เด็กชายนพรัตน์ เย็นเยือก
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๕

เด็กชายนิภัทร น้อยพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๖

เด็กชายศุภวิชญ์ แซ่แต้
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๗

เด็กชายสันติภาพ บำรุงรัฐ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงพิชประภา คล้ายเจ๊ก
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงพรนรินทร์ ประทุมสูตร
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงวันเพ็ญ บุญมานุช
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงวิภาวดี คล้ายเจ็ก
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงสิราวรรณ คำโตนด
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงสิราวรรณ เมืองนิล
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงสุปรียา มาปอ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๕

เด็กหญิงสุธาสินี โพธิทอง

์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๖

เด็กชายจิรณัฐ นิยมวัน
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๗

เด็กชายธนชัย จันทร์ชมยง
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๘

เด็กชายธนัชชัย ศรีเสริฐ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๖๙

เด็กชายปรวัฒน์ เสนานิคม
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๐

เด็กชายภูรินทร์ ดาวดอน
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๑

เด็กชายวรเมธ แช่มชืน

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๒

เด็กชายอัครนันท์ จันทร์ศร
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วพรม
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงธิราพร รืนบุตร

่

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา สมนึก
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงปริยากร อร่ามรส
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงปาริชาติ ใจกล้า
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงพลอยนภัส สระทองทัด
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงพัชริดา แซ่ตัน
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  
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กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงวรรศมล ปทุมสูตร
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงพรณัชชา แซ่ฝู
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กชายสรศักดิ

์

รอดภัย
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงจิรภัทร์ สระทองล้อม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงแพรวพลอย ไมีมีนามสกุล
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กชายนิธิกร ทะนุลักษ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๖

เด็กชายอิทธิพล นิลจินดา
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงกันยกร ศรีมงคล
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงนัทชา แซ่ไหล
๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงนันทิชา คนแข็ง
๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กชายนพกร ตันติกุลไพบูลย์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงปยมล ยำยวน
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กหญิงเนตรนภา ช้อยสามนาค
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๓

เด็กหญิงพัชรธิดา นาสุรินทร์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กหญิงฐิตาพร วงษ์ทอง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงฐิตาภา วงษ์ทอง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๖

เด็กชายอมรเทพ กองม่วง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๗

เด็กหญิงพิงพร ดีทอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงจิรดาณัท เกียรติสกุลทอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๘๙๙

เด็กชายศุภกิตต์ โพธิศรี

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๐

เด็กหญิงปยธิดา มาลาพงษ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๑

เด็กชายณัฐพล สุวรรณพร
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงจิณัฐตา โกศลเกียรติสกุล
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๓

เด็กชายอธิช ประยูรวงค์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๔

เด็กชายเด่นภูมิ ปริยาปญจางค์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๕

เด็กชายสิทธิกร ใจหาญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๖

เด็กชายนพรัตน์ ศรีคำเบ้า
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กชายเตวิชญ์ แผนสมบูรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กชายอภิชาติ บำรุงเขต
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กชายยุทธนา เพชรปานกัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงณัฐนิชา วิชัยวงษ์วัฒน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กชายปริวัฒน์ คล้ายเจ๊ก
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กชายตุลยวัต กัณหา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กชายสุรเดช ศรีอำ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กชายธราธร ศรีนวล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  
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กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กชายธนพัฒน์ ผิวพราม
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงสุทธิดา ภูมิศิริกรณ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงนันท์ธีรา ธนวัฒน์สมบูรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงสุภัค เล้าสกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงสุมนัศ เล้าสกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงศิโรรัตน์ พรหมจรรย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงณัฐธัญญา เตียทอง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงคัคนางค์ แหยมระเริง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กชายณฐกร พรหมพิทักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงจารุวรรณ พุ่มกระจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กชายณัฐพล จันทาสี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กชายชัชวาล แสงประสิทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กชายไกรวุฒิ พลสินธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กชายอชิระ ภุมรินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กหญิงศิริพร คล้ายคลึง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กชายจิรายุ เลือยุง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กชายอลงกรณ์ ชุมวะมล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กชายศิริพงศ์ สระทองแพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กชายชัยชนะ สาระสาริน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำทราย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กหญิงภานุมาศ ธรรมชาติ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กชายจิรภัทร สัสดีทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๗

เด็กชายเสกสรรค์ สุดยอด
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กชายอริยพล สรจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กชายศศิกรณ์ รุ้ระวัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๐

เด็กชายธีรเดช คำโตนด
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กชายระพีพัฒน์ อ่อนธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ชำนาญเรือ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ กุดนอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กชายสุรพศ เกียรติสกุลทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กชายปญญพัฒน์ พิมบุตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กชายปฎิพัทธิ

์

ประยูรวงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กชายอลงกร ทองร้อยยศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กชายสิรวิชญ์ สุรัตน์เรืองชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กชายก้องภพ พุกหว่าง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๐

เด็กชายกฤษดา สำเนียงงาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงอัญชญา เดิมชัยภูมิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ไพชยันต์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงณิชกานต์ ไพ่ประเสริฐ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๔

เด็กชายกิตติธวัช

์

อยู่คง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๕

เด็กชายอิสระ ศรีสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๖

เด็กหญิงรุ้งตะวัน มณีวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงเกวลิน แก้วมณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงธนพร ศรีรุ้ง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงพรรณิดา ดาวทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ผิวครามดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กชายอนาวิล อิมจันทร์

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กชายชานน ศรีนวล
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงพิมพ์ดาว สันทัด
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กหญิงรัตนสุดา เอกปชชา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์พงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กชายชัชรินทร์ แจ่มศรี
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงกวินทรา ปนทอง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงสาธิกา นิโกธา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่จึง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงปภาวรินทร์ สืบดี
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กหญิงสุภาสินี ทะวะลัย
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๓

เด็กหญิงกุลปริยา นำว้า
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงพิมพกานต์ อ่อนไหม
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๕

เด็กหญิงจิรัชญา แผนสท้าน
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กหญิงศรัญญา เทียนจัตุรัส
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กชายนันทวุฒิ แจ่มศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กชายวิโรจน์ แฝงเดโช
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ด้วงต้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงพศิญา ยางศรี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงสุภาวดี แซ่เซียว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๒

เด็กชายนนทนันธ์ ยมรัตน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงชญาธิตา สืบวงศ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๔

เด็กชายภูมินทร์ สืบแจ้ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๗ / ๓๘๓
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กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๕

เด็กหญิงยุภาวดี แซ่เซียว
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงอาภาพร จันทร์พิมพ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี พรมโยธา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๘

เด็กชายสรศักดิ

์

สืบเมฆ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๘๙

เด็กหญิงนำทิพย์ ปนทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงวัลลภา ใจซือ

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๑

เด็กชายเตชินท์ เสือพายัพ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คงชาลี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๓

เด็กชายวิศรุต นาคน้อย
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงเขมอัปสร สุขเรือย

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๕

เด็กชายทรงวุฒิ สีนวน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๖

เด็กชายบุญรัตน์ เหมือนทัด
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงอรจิรา เชือรุ่ง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๘

เด็กหญิงนลิน หอมทวนลม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๘๙๙๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองคงอ่วม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๐

เด็กชายวรภัทร เทียงธรรม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๑

เด็กชายวรเมธ เทียงธรรม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๒

เด็กชายอติรุจ เหมือนเทียน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงชลิดา เบ็ญจกล
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๔

เด็กชายพชรพล อังคณาแสงมณี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ขำปาน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สังข์แสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงธนัญญา บุญพันธุ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๘

เด็กชายปติพงษ์ หงษ์ชุมแพ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงภัทรพรรณ กลักเพขร
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๐

เด็กหญิงวิภาภรณ์ สระหงษ์ทอง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กชายพงษ์ภัค หวังสกุล
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงณัฐณิชา มุราชวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงพิรดา โพธิแสนสุข

์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ สระหงษ์ทอง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กชายพชร สิริโภไคย
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงศิราพร อยู่ญาติมาก
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงบัว วังใหญ่
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กชายกวี แย้มโสภี
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กชายภูวดล สุพานิช
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๘ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กหญิงศิริกาญจน์ พันอิน
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงฉัตรแก้ว น้อยเวียง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กชายสรศาสตร์ หงษ์เวียงจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กชายวุธทิชัย รูปงาม
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงพนัชกร วิเศษสิงห์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศุภผล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงวรกานต์ สุขนิยม
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงภัศสร กิจสังสรรค์กุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๘

เด็กชายเจมส์ วังใหญ่
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ใจดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงอารียา จะโก
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงจันทิมา ประเสริฐแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จักรเพชร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงณัฐชนัน สุวรรณเพชร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิจันทร์

์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงวาสิตา ปลืมโต๊ะสะอาด

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงหทัย อ่อนสมจิตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงจิราพา เครืองพาที

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงปาลิตา ราชวงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงอรนุช เปรมดอนไพร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๐

เด็กชายมนตรี น้อยจีน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กชายอนุกูล โพธิทอง

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ลิมวณิชย์มีสกุล

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๓

เด็กหญิงสุปราณี คล้ายสินธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กชายอัษฏา กอสกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงอารีรักษ์ ทองพราย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กชายจิราพัฒน์ จ้อยร่อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงชนาภา แสงนวล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๘

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพ็งศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๔๙

เด็กชายวีรภัทร คล้ายเจ๊ก
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๐

เด็กชายปรศักดิ

์

ปนหยัด
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงศิริวรรณ สีทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงวิรดี รัตน์ปญญา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๓

เด็กชายธนภัทร เซ็งเส็ง
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๔

เด็กชายวัชรกุล เหมือนอินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๙ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงพัชริญา จันทร์สว่าง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงกชกร จิตนิยม
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงจิราพร จิตนิยม
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กหญิงธิติมา สุกร
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงเยาวเรศ ม่วงพลาย
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กหญิงอรยา ละว้า
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ บุญชู
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กชายธีราพร รัตนโคตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กหญิงวาสนา ไม่มีนามสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๕

เด็กหญิงวาสดา เขาแดง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๖

เด็กหญิงปยาพร โต๊ะน้อย
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงศศิประภา วิบูลย์ศักดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงกัณยาวีย์ วัฒนกิจรุ่งโรจน์
๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๖๙

เด็กชายยาวี -
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๐

นางสาวชบา -
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๑

เด็กชายคริสต์มาส ธัญญเจริญ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงศิวัตรา โคลำ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๓

เด็กชายปาราเมศ ทับทิม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๔

เด็กชายกฤษณะ นิลสวาท
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๕

เด็กหญิงจิรัชญา ปนกุมภีร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กชายฐากูล ชูชีพ
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ รอดชีวา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๘

เด็กชายวีระชัย เงินชืน

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กชายคชินทร์ ภุมรินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กชายณัฐพงศ์ เอกจีน
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กชายพีรพล วงค์ติง

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กหญิงธารารัตน์ ชูชีพ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๓
เด็กหญิงกาญจนาพร นำทิพย์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กหญิงศุภิสรา ศรีวลีรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กหญิงพิรญาณ์ เมืองมล
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กหญิงพรวดี เนตรสว่าง
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กหญิงกชกร สมบูรณ์คร้า
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงสมฤทัย ชาวบ้านกร่าง
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงสุรภา ชาวไธสง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงสุจิรา สืบดา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ กัณหา
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงอภิชาดา พลานนท์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ รืนนุสาร

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงปภัสสรา นารีวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กชายธีรภัทร์ หนูดี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ เอียมสอาด

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงสุพิชชา ประเสริฐลาภ
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๘

เด็กชายรชต พิมพ์โตนด
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ครคง
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๐

เด็กชายจรณินท์ ระเบียบ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กชายอภิชัย โพธิทอง

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กชายเอกลักษณ์ เกตุคง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงเตือนใจ อินทร์เขาย้อย
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กหญิงวรัญญา สุขสะอาด
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กหญิงสุรีรัตน์ บุตรพุ่ม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กชายภูริวัฒน์ กล้าหาญ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงเขมิกา รัตนธรกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๘

เด็กหญิงจันทกานต์ เขาทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กชายอารัทธ์ ลิโมทัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กชายณชัย พราหมประยูร
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กชายคเชนทร์ ภุมรินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงอธิชาภรณ์ จิตนิยม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กชายภัคพล สะสม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงศุทธวดี น้อยจีน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เล่าแสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กชายอนุรักษ์ โพธิกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กชายณัฐพัชร์ สิทธสร
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กชายธนกร อรชร
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กชายอาชาคริน เข็มทอง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงธัญญพัทธ์ ประเสริฐชาติ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๑

เด็กหญิงเฉลิมรัตน์ แย้มน้อย
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๒

เด็กชายจิรสิน สอนใจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กชายสิปปกร นาคะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาพระยา วัดนาพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กชายธนกฤต จีพิมาย

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาพระยา วัดนาพระยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กชายทินกร อ่อนเยือ

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาพระยา วัดนาพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กชายจักรภพ กิงแก้ว

่

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาพระยา วัดนาพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงจิรนันท์ แก้วพรายงาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาพระยา วัดนาพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๘

เด็กชายทศพล ใจชืน

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาพระยา วัดนาพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงจารุวรรณ เหมือนฉุม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาพระยา วัดนาพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงปาริฉัตร ผิวดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาพระยา วัดนาพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงอมรา วางชัว

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาพระยา วัดนาพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

ด้วงทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาพระยา วัดนาพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๓

เด็กชายธนภรณ์ บุราคร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาพระยา วัดนาพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๔

เด็กชายกมลเทพ สามารถ
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงจุฑาวัลย์ วิเศษสิงห์
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงญาณี พรหมสุคนธ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กชายนิภัทร์ บุญเลิศ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๘

เด็กชายนิรุนติ

์

ใหญ่ดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงจิราพัชร จูมแพง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงบุษกร กุศประเทศ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๑

เด็กชายสุดทีรัก

่

สุขพรหม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ตันเจริญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๓

เด็กชายศุภณัฐ คำขวา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงณัฐิดา จิตนิยม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงปาลิตา นิติชัยจงวัตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กชายพัชรพล พรรณยิม

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๗

เด็กชายภานุพงศ์ ทองอินทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กชายวราพันธ์ ยับเสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงวรกานต์ จิตนิยม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กชายวัศพล พุฒสาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เมฆไธสงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๒

นางสาวนันทพร ตุ้มทอง
๒๒/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๓

นางสาววรรษมนต์ สีหอม

๒๖/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๔

เด็กชายธนูศิทธิ

์

อินทพัฒน์
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ทองนำ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงปนิตา ลัดดากุล
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงปาณิศา เรืองฤทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๘

เด็กชายสุทธิพล วัลลา
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๕๙

เด็กชายณัชพล ช่วงชัย
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๒ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๐

เด็กชายคณภรณ์ คุณพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กชายชิตสนุ สนโสก
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๒

เด็กชายณัฐนันท์ วรรณะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ สมคิด

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จานเเก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๕

เด็กชายเกรียงยศ โพธิเงิน

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๖

เด็กชายธนากร ขาวเพชร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๗

เด็กชายบวรทัต จิตนิยม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ คุณพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงปานิตา อ่อนน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ มาลาพงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๑

เด็กชายวีรวัฒน์ เกตุประทุม
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กชายอภินันท์ เข็มอุดม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กหญิงณัฐวดี วิเศษสิงห์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงฐิติวัลค์ แซ่ตัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงกานต์รวี เพิมนาม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุย วัดหนองขุย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กชายณัฐพน บวบทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สืบเกลียง

้

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เหลืองอ่อน

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กชายพงษกร โตแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงศศิณา ม้าแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กชายธนธรณ์ คงเจดีย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงชลิตา ทองล้อม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงปนัดดา มีนิลดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เวียงนนท์
๒๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กชายชยพัทธ์
หวองเจริญพานิช ๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พรหมมา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงณภัทร คำทำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ พรหมมา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงกัญปภัส มาลาพงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงอัจจิมา คุ้มกัน
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ดอกไม้
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๒

เด็กชายศุภวิชญ์ พุ่มน้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา หัตถมาศ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงช่อรดา จันทฤทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงปภาดา ลึกพนา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงปาลิตา พรมมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กชายสุรชัย บุญเทียม
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กชายปณณวัฒน์ สัมมาทิฏฐิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๑๙๙

เด็กหญิงมัฌชิมา เรืองโรจน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๐

เด็กหญิงอรปรียา สิงหรา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๑

เด็กชายธรรมรัตน์ พรมศรีจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กชายธีรภัทร์ ปลอดภัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๓

เด็กหญิงวิยะดา คชมล
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๔

เด็กชายธีรภัทร สืบมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงจิรภัทร์ ห้าวเจริญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงทิพรัตน์ เจนวีระะนนท์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ณ ระนอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๘

เด็กหญิงนันทวรรณ วรรธนวุฒิ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๐๙

เด็กชายสุทิวัส คุ้มหน่อแนว
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๐

เด็กชายพิสิษฐ์ ยังดี
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงบุปผา วงษามาน
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เนียมหอม
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงภัทรภร รุ่งมณีกิจเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กชายปรีดา บุญแจ้ง
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงเยาวดี ปอมหิน
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เพชรแก้ว
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ คำภิมาบุศย์
๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

สอนใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๑๙

เด็กชายศุภากร ภาจำรัส
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๐

เด็กชายธนพล สุขเลียง

้

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงสุนิสา ทองคำ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงวัตถภรณ์ โพธิเงิน

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๓

เด็กหญิงปานตะวัน หนูเกตุ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๔

เด็กชายธนธรณ์ แก้วประสาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๕

เด็กชายศิลา ทิมอรรถ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงธนัชชา จิตนิยม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๗

เด็กชายนรวีร์ ดอกไม้ไหว
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๘

เด็กชายรชต ปนหยัด
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๒๙

เด็กชายศักรินทร์ นิยมสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๐

เด็กหญิงณัฐพร อุดม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๑

เด็กหญิงลวัณรัตน์ วิเศษสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงศศิวิมล พวงมาลัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๓

เด็กชายกฤษณะ จงศิรธารทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กชายณัฐพงศ์ แช่มช้อย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กชายภัทรพล นิยมสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กชายศรัณยู ภุมรินทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กชายโชคชัย ศรนุวัตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงสุภัสสร ภานุมาศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๓๙

เด็กชายกล้าณรงค์ นาคสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทองประเสริฐ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๑

เด็กชายปริยากร เบ็ญพาด
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กชายผดุงเดช พรหมชนะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กชายพงศ์ปณต ทัศนงาม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กชายพีรพงษ์ กรุตสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กชายอานนท์ มณีขำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงจิราภา บุญลือ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงวันวิสาข์ สาระศาลิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กหญิงดวงเดือน แก่นใจ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กชายอนุสรณ์ นุกุลธรประกิต
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๐

เด็กชายบดินทร์ ชนะเลิศ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กชายอชิตพล จันหอม
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๒

นางสาวชุติกาญจน์ เทียนประชา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กหญิงภาวนา จิตนิยม
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๔

เด็กชายสืบศักดิ

์

จันทร์แย้ม
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๕

เด็กชายจารุพงค์ บุญภา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๖

นายธนวัฒน์ ศรีพุมมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุภาพ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๘

นายชัยวัฒน์ มัดทุจัด
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๕๙

นายชิตวร เห็นประเสริฐ
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๐

เด็กชายพลวัตร กิจจาไกร
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๑

นางสาวกนกวรรรณ ทองย้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๒

นางสาวปฐมพร วงษ์น้อย
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๓

นางสาวพิราวรรณ สอนใจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๔

นางสาวมาริษา เชือโฮ้

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๕

นายณัฐชนน เลิศวิชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๖

นางสาวชนกนันท์ เมียนกลาง

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๗

เด็กหญิงวีระมอญ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๘

เด็กชายพรศักดิ

์

ชัยคุณอเนก
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๖๙

เด็กหญิงสุนิตา สมานใจ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๐

เด็กหญิงสุนิสา สมานใจ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๑

เด็กหญิงภัทราวดี ภัทรยุคลธร
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๒

เด็กหญิงนพจิรา สวัสดิบรรโลม

์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๓

เด็กหญิงภัสราภรณ์ นวลเพชร

๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๔

เด็กชายกมลภพ เนืองนุ้ย
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๕

เด็กหญิงศิริยากร มาศรี
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๖

เด็กชายปนิดา จันทร์ลอย
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๗

เด็กหญิงโศภิตา จันทร์เลือง
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงันันทกร คงสมจิตร
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๗๙

เด็กหญิงศิริญาณ์ บุญชืน

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๐

เด็กชายต้นกล้า ผาภุมมา
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๑

เด็กชายสมภพ หอมชื่น

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๒

เด็กชายธีร์ธวัช สุขนา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๓

เด็กชายสนธยา ภู่สุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ยิมละมัย

้

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา นำพุ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๖

เด็กหญิงสวรส คีรีวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๗

เด็กชายวีรภัทร เซียงเจ๊น

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๘

เด็กชายอุทิศ มงคลกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๘๙

เด็กชายคมพิศิษฐ์ พิมพ์วงศ์สวย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๐

เด็กหญิงพรไพลิน แรงสาริกรรม
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๑

เด็กชายพลศรุต อินทอง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กชายธนัวฒน์ ผิวอ่อนดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๓

เด็กชายณัฐพล อาจคงหาญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงอัญชลี บ่อหนา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๕

เด็กชายสุรารักษ์ อีมาด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๖

เด็กชายอำนาจ บุตรพุ่ม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๗
เด็กหญิงสุวรรณภรณ์ ไทรสังขธิติสุรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงปยธิดา แก้ววงสา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงสุภาวิณี คีรีวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๖ / ๓๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงเอมอร ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ แสงพันตา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๒

เด็กหญิงภัทรธิดา เปยสาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๓

เด็กชายธนกฤต จุ้ยทองหลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๔

เด็กชายอารยา วรแสน
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๕

เด็กหญิงณัฐริกา เซ้งเครือ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๖

เด็กชายพริก ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงอรพรรณ นำพุ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๘

เด็กชายธนายุต มูลทองสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๐๙

เด็กชายณัฐวัตร รุ่งเรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๐

เด็กหญิงชนกานต์ ดีชัยรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญย่านซือ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๒

เด็กชายพันธิตร นามวงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๓

เด็กหญิงสุชานาถ ช้างพลาย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชนะศรีเศวตกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา บุญเย็น
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กหญิงจันทมา
บ้านกลางยุคลธร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กชายชัยวัฒน์ สังขวนาธาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กชายสุเมธ นาสวนสถิต
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กชายเร่ ไมีมีนามสกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กหญิงกานดา ไม่มีนามสกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงจิดาภา ตรุษกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงชนาภา สุกรีวนัฏ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงจิตตรา ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงหวาน ไม่มีนามสกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไม่มีนามสกุล
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงชลันดา ไม่มีนามมสกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๗

เด็กหญิงรุจิรา สมณา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๘

เด็กหญิงพัชรา อุดมธีรเดช
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงฟารุ่ง ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๐

เด็กหญิงรุ่งนภา ทองมี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงกัลยากร ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงชฎาพร สุขนา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงสิริยากร ตันอิสาน
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พูลสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงวิภาวดี คงทน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๖

เด็กชายวิชญะ หลักทรัพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา หนูขาว
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงวราพร ซึหมือ

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๓๙

เด็กหญิงฝาย ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๐

นายอภิรักษ์ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๑

เด็กชายธนันชัย อุปลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๒

เด็กหญิงพิมพ์นภา ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๓

เด็กชายสหภาพ กุลวรกิจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๔

เด็กชายนพดล ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๕

เด็กชายชาย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงพรทิพย์ เหล่าทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๗

เด็กหญิงโพราเจ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงไพรชร วงษ์ใหญ่
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงสุชาดา ไม่มีนามสกุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๐

เด็กชายสุชาติ รักชาติยิง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๑

เด็กหญิงวราพร โต้งฟา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๒

เด็กชายประทุมทอง ประทุมมาศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๓

เด็กชายนรถมล จำเริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๔

เด็กชายพลพล ขันธ์เสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงอรรัมภา โสดก
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๖

นางสาวจันทิมา ไทรสังขพรดำรง
๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๘

นางสาวพรทิพย์ คงนานดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๕๙

นางสาวกาหลง ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๐

เด็กชายทนงศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๑

นายนนทพัทธ์ แก้วพันนัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๒

เด็กชายธันวา ไม่มีนามสกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงสิริธร จาดทองคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๔
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

สำเนียงใหม่
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๕

นางสาวจันทนา ไทรสังขชรินกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๖

นางสาวจิราพร กองเกตุ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๗

นางสาวศรีไพร นาสวนสุวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๘

นางสาวโสรยา ไม่มีนามสกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๖๙

นายโผน ละอองศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๐

นางสาวรุ่งทิพย์ บุตรงาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๑

นางสาวชนรดา ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กชายนนทนันท์ พงษ์เขียว
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กชายนันท์นภัส พรมมา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กชายอนพัทย์ เห็นประเสริฐ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์แย้ม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๖

เด็กหญิงอภิญญา สอนใจ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงดลลชา ด้วงเดช
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงณัฐวรา บุษบงกช
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงวรนุช แต่แดงเพชร
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงอัยลดา ด้วงเดช
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กชายศุภกฤต ด้วงเดช
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กชายนฤเบศร์ คำหอม
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กชายชาญณรงค์ วิเศษสิงห์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กชายพลพิพัฒน์ โรจน์บุญฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงทักษพร ธนะสมบูรณ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กหญิงนงนภัส ดอกพรม
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ อุปพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงธนัญญาณ์ ภิญโญ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กชายวชิรวิทย์ สินพิพัฒนฤดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กชายสราวุธ จันทร์แย้ม
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงจิรนันท์ สมานทรัพย์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๒ เด็กหญิงฐิติกาญจน์ญาณ์

ภุมรินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงนันทิชา พรหมชนะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กชายธนกร ทับทิมอัด
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ ปรางละออ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วรฉัตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงอัจจิมา แซ่จิว
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ แซ่หลี

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กชายอธิปไตย อุตสารัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๐

เด็กชายวิน -
๒๓/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๑

นายอัครเดช กุยรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๒

นางสาวสุภาพร พรหมชนะ
๐๘/๑๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ คุ้มจินดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงสุภัสสร รอดเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๕

นายสิทธิพล ห้วยหงษ์ทอง
๒๒/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๖

นางสาวสมใจ ใจแสน
๑๘/๐๕/๒๕๓๑

กศน.อำเภอพนมทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงฉันชนก ศรีดอนโปง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีวิสุทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงอภิรดี จินดากูล
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กหญิงเกศกนก แซ่เตียว
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงฉัตรฤดี แย้มอาษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงวริศรา ยางสูง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๓

เด็กชายกษิดิเดช

์

ทองทับทิม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ จันทร์ทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กชายเสกสรร ศรแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงนิชาพัตย์ ขันมัน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๗

เด็กชายธีรภัทร ตันวิจิตร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก รอดภัย
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงชนากานต์ พันธ์พุฒ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กชายนราธร พลอยพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๑

เด็กชายพลวัฒน์ สุขสมัย
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงชลลดา สุขรักษ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงธนพร จันทร์ศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๔

เด็กชายศุภฤกษ์ รอดภัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๕

เด็กหญิงกรกนก พรหมทัตย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๖

เด็กหญิงปนัดดา กลำฉวี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงเพชรวี ชำนาญเรือ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงปาณิศา อำเย็น
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กหญิงศศิมา ภูแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กชายศุภวัฒน์ สืบนาค
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กหญิงจริยา จันทร์หอม
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ ตาลสิน

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๓

เด็กหญิงสภัชพร อินทรโอสถ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กชายวีรภัทร บุญมี
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กชายชาญยุทธ ชำนาญเรือ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กชายรพี พันยุโดด
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมะนุด
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กชายศิราวุฒิ หวังกุ่ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กชายวัชระ สารเงิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กชายภาณุพงษ์ เจนกระบี

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๑

เด็กชายหนึง

่

อยู่ยืน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๒

เด็กชายจารุพิชญ ดิษฐแสง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๓

เด็กชายวรวัส แผนกุล
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๔

เด็กชายศราวุฒิ ปนศิริ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

สุวรรณกูฎ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงกนกพิชญ์ อ่อนช้อย
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงจอมขวัญ เชือฮ้อ

้

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงธัญชนก วิโทจิตร
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงวรรณภา ผกาแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๐

เด็กหญิงสุพัตรา บัวทอง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงวลัยกร สงวนไทร
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงภัชภิชา แก้วทิม
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๓

นายชาญ อยู่ยืน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๔

เด็กหญิงสุนันทา สืบเกลียง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๕

เด็กหญิงณัชชา ปญญาสิริพงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๖

เด็กชายวรกาญจน์ ทองล้อม
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๗

เด็กชายพิพัธน์ วรรณเลิศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๘

เด็กหญิงกุลนิภา วรรณเลิศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๕๙

เด็กหญิงจันทรกานต์ ศรีอาภัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๐

เด็กชายพีรยุทธิ

์

วงษ์กฤษดา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๑

เด็กชายปยะ อยู่ริด
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทองนุ่ม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๓

เด็กหญิงเบญญา มณฑาทัศน์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา วิเศษสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๕

เด็กชายวรเมธ หินแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๖

เด็กชายศักดา ลิอุบล
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๗

เด็กชายปริญญา หาญหงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงสุทธิดา จงเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๖๙

เด็กหญิงชมพู่ ยุวันสัก
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ ซ้อนเพชร
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๑

เด็กชายธนวิชญ์ เทียงธรรม

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๒

เด็กชายสุรวุฒิ พรหมชนะ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๓

เด็กชายศุภณัฐ พรานไพร
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๔

เด็กชายแสงตะวัน พุ่มน้อย
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงจันทกานต์ ต้นเนียม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ เวียงไชย
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๗

เด็กชายอาณัต พุ่มพวง
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๘

เด็กหญิงนฤมล ภุมรินทร์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๗๙

เด็กชายพีรภัทร์ แก้วงาม
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๐

เด็กชายสมชาย คงสัมพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๑

เด็กชายธนากร พงศ์อัมพรทิพย์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงวนิดา วงษ์แก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงแพรวา ภู่ห้อย
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๔

เด็กชายธนัทเทพ พันธุ์แตง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๕

เด็กชายเจษฎา สิงห์โตทอง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงลักษิกา แย้มศักดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๗

เด็กหญิงสายธาร สืบบุก
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงสิริกัญญา ทองอิน
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๘๙

เด็กชายภูชิต ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงธนวรรณ พงศ์พุทธชาติ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๑

เด็กหญิงภาวินี ทองนุ่ม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๒

เด็กหญิงบุลพรณ์ พยาบาล
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๓

เด็กชายศุภโชค ศรีสังวรณ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๔

เด็กชายนนธการ ควรคนึง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๕

เด็กชายนัฐพล ควรคนึง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๖

เด็กชายโชกุน พม่า
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๗

เด็กหญิงศศิกานต์ พรหมชนะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๘

เด็กชายธงชาติ พลายยงค์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๔๙๙

เด็กหญิงวรดา ม่วงคง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงอภิสรา กุมภาพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๑

เด็กชายกรวรรต แสวงหา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๒

เด็กหญิงณัชชา พูดเพราะ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงวรรณวิไล แก้วดวงดี
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๔

เด็กชายกนกศักดิ

์

สร้อยแสง
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๕

เด็กชายกริษฎา เห็นประเสริฐ
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๖

เด็กชายไกรวิชญ์ เขียวชอุ่ม
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๗

เด็กชายจรูญวิทย์ ทำสิมมา
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๘

เด็กชายณฐนนท์ จารุเรืองไพศาล
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๐๙

เด็กชายธนาพล ชุติกาญจน์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๐

เด็กชายนิธิปวีร์ สาราณียะพงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๑

เด็กชายภานุวัฒน์ บัวแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๒

เด็กหญิงขวัญตา คล้ายคลัง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ หลานท้าว
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๔

เด็กหญิงณิชาภัทร์ ผิวเกลียง

้

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงศุภาวดี แซ่จันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๖

เด็กชายธนัท อรุณศรีพิมาน
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๗

เด็กชายบรรณวิชญ์ กุลสุจริตทรัพย์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๘

เด็กชายเจตริน โพธิงาม

์

๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๑๙

เด็กชายสิรดนัย รุ่งเรือง
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๐

เด็กชายพงศธร โพธิพล
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๑

เด็กชายนนทกร เกิดโภคา
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๒

เด็กชายธนพงศ์ คงทิพย์อุไร
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๓

เด็กชายศรุต ม่วงทิม
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงสุภาวดี ทวีศรี
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๕

เด็กหญิงสุชานรี โพธิย้อย

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๖

เด็กหญิงวริยา สำราญสุข
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๗

เด็กหญิงประภัสสร ศิริมงคล
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๘

เด็กหญิงกมลฉัตร พูนสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงศุจินธรา กลินซ้อน

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๐

เด็กหญิงยศวดี ขันทอง
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๑

เด็กชายปฐมพงษ์ สุทธิรอด
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๒

เด็กชายกฤษณะ วงศ์ไกรวุฒิ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๓

เด็กชายธนพล โตแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงธัญจิรา ไกรสร
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๕

เด็กหญิงชนาภา จันทร์ทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๖

เด็กชายนครินทร์ หอมสุวรรณ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงกัญจนพร ศรีเกษม
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๘

เด็กชายรชต ศรีเหรา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๓๙

เด็กหญิงชาลิสา แก้วสุข
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กชายจิรภิญโญ คล้ายคลัง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๑

เด็กชายสยามพงษ์ นิธิวงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กชายกิติศักดิ

์

เขียวเซ็น
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กชายคณิศร คงศิริ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กหญิงอนุธิดา ฉายแสงรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงประภัสสร ทองเชือ

้

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กชายลาโซ พม่า
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงอัญชิสา มอญชัยภูมิ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงเนเน่ -
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๐

เด็กชายหรรษยศ มุ่งพังกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กชายอติชาติ คำกรองแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๒

เด็กชายเฉลิมชัย คล้ายคลัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงเปรมกมล หลานท้าว
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงนำ พม่า
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กชายสายธาร สังข์พรศิริ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กชายสราวุฒิ ทิพวัฒน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กชายธนา บุญขำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กชายเจษฎา พันธ์แตง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กชายชัยยันต์ เฉิดฉวีวรรณ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองเชือ

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใจกล้า
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กชายธีรพงษ์ ลิขิตบัณฑูร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงอังคณา ปลืมไสว

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กชายสิทธิชัย เขียวเซ็น
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กชายวันชัย กุลกิจธำรง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กชายชินกฤต สาดคล้า
๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กชายสุทธิรักษ์ ทัศนภูมิเดชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กชายธีรโชติ สมจิตต์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กชายครรชิตพล ภู่สำเภา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงรุจิรดา ฉลาด
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงภานุมาส นาคทองอินทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงชมัยพร สองพล
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๓

เด็กหญิงวาสนา ตาลสิน

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงรุ่งฤดี โอชารส

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กชายวีรภัทร รักกุศล
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กชายปุณมนัส งันปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กชายโกศัลย์ สระทองเทียม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

แก้วเนตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กชายธนธรณ์ ชีวังกูล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กชายสรนันท์ โพธิทอง

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กชายประวีร์ โพธิเงิน

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงยุพิน ผิวจันดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กหญิงสุภาพร เพ้งเทพ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงปนัดดา สังขทัศไนย
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงวิภาดา เข็มทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กชายอัมรินทร์ เซียงฉิน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กชายอนิวัตติ

์

เบ็ญพาด
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ รักกันดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงเกณิกา พรเวชอำนวย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กชายจักรพันธ์ ทองนุ่ม
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กลับศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญเลิศสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปนทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงกัญญาภัค สำเนียงแหลม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๕

นายณรงค์ศักดิ

์

แผนกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๖

เด็กชายนพดล
ลิมสายชลไพศาล

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๗

นายธนธรณ์
จงพัฒนาทวีศักดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๘

เด็กชายกลวัชร คันชัง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงพรนภา ธุระอุปถัมภ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๐

นายอนุศิษฎ์ นพวงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๑

นายทวีชัย อึงประสพสุข

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๒

นางสาววิยดา เสาสุเมรุ
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๓

เด็กหญิงลีลาวดี ศิริถิ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กชายกนกพล ตันตุ้ย
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ชังใบวงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ สังขบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงสิริพัฒน์ อินทรักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงณัฐกมล พรหมชนะ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กหญิงรุ่งฤดี อินทรักษ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงเนตรดาว สระทองข้อ
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พลอยเกลียง

้

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงนภัส ใจดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กชายธนกร รีรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงกชพรรณ แก้วมรกฎ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๕ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กชายศรันย์ สระทองเทียม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กชายสมศักดิ

์

-

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กชายนครินทร์ ผิวเกลียง

้

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงขวัญจิรา ใจดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กหญิงปริยภัทร โคบุตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กชายกฤติมา ทองอิน
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กชายชานนท์ สุทธิสิงห์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กชายดนุสรณ์ อินทรักษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา แก้วดอนไพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กชายยศพล ศรีภุมมา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กชายภานุเดช พรหมชนะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กชายตะวัน พันธ์แตง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กชายทินภัทร คำยวง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กชายณัฐภัทร ทองอิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กหญิงชลลดา สระทองข้อ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงสุธาสินี ผิวเกลียง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ คล้ายคลัง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

เบ็ญพาด
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงอภิสรา ระเบียบ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กชายกิตติพงศ์ เอียะรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงอนงค์ จันทร์คำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กชายพิพัฒน์ พันธ์แตง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กหญิงณัฐพร สระทองอ้วน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคราช วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กชายพันนา ศรีพูนพัน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กชายธนวันต์ ฉำดุม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กชายสุริยัญ แย้มเกสร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กหญิงภัคญดา วัฒนคฑาธิป
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กหญิงภัทรศยา รักบุญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ม่วงศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กชายปริญญา ชัยยะสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กชายเกรียงไกร เบญพาด
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงนาขวัญ สุวรรณสิงห์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ห้วยหงส์ทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๘

เด็กชายธนภัทร แปนแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กชายวิศรุต คำวงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๖ / ๓๘๓
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กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กชายอชิระ เมืองมนต์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กชายภูริช ศักดิดี

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กหญิงปาริฉัตร รักบุญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงนีรนาท เกศูนย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงวรรณษา โสไกร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กชายสุรชัย น้อยโปะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เหล็กพล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๗

เด็กชายดุสิต เบ็ญพาด
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กชายปริญญา สระทองอ๊อด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กชายปญญาภรณ์ สุวรรณสิงห์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทรัพย์มิตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงนภสร เดชสมบูรณ์รัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ใจตรง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กหญิงณัฐพร ชูเลิศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กชายจิราภัทร เซียงจง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงรัตนาวดี โพธิทอง

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กชายธิติวุฒิ คงกะพัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงภรภัทร ตะพัง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงพัณณิตา จงส่งเสริม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๖๙

เด็กชายอานนท์ เพลงปาน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กชายเด่นดนัย วงศสุขดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กชายประกฤษฎิ

์

มากมี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

วงษ์ชมภู
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงปฐมมาวดี ศรีรังไพโรจน์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กชายอรรถพล เสมแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กลีบทอง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงวชิรญา ผิวเกลียง

้

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สมนึก
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๘

เด็กหญิงสุภัทรา ขุนอินทร์ธานี
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เหง่าดี
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๐

เด็กชายพัทธดนย์ คงดี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๑

เด็กชายศุภวิชญ์ รักอู่
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงอภิษฎา วงษ์จันทะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กชายพงศกร ศิริเกตุ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กชายพงศธร ศิริเกตุ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๗ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ กลีบทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สีแดง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กชายปรัญชัย ออมสิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงสิริมากร สอนดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กชายอนุชาติ ใจหาญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กชายนรรยา กลีบทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ตาลชม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กหญิงสุชาวดี อ่อนตีบ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ตะพัง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงลลิตา ตะพัง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กชายชินวัตร ตันติวัตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กชายพงษ์ศิริ นาราภัทรกิจ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กชายณัฐภูมิ ตะพัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กชายวรพจน์ โพธิประพันธ์

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กชายรังสรรค์ อ่อนตีบ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กชายธนพร เข็มทอง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กชายญาณพัฒน์ ศิริรัตนภิภพ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กชายพฤษภา พันอินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กชายวัชรพล สอนมิ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กชายสุรนันทน์ กล้าหาญ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงพรพิมล ทิมหอม
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กหญิงณัฐธิชา สารีวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๗

เด็กหญิงชริญญา พึงพินิจ

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงรวิวรรณ ประเสริฐลาภ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงรัตนาวดี ประเสริฐลาภ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงชฏาภรณ์ คล้อยอยู่
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๑

เด็กหญิงประภัสสร จงธนเลิศพร
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา คุณพันธ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กชายไพบูลย์ บ่อบัวทอง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๔

เด็กชายพงศธร แย้มอาษา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ กลำทอง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เขียวชอุ่ม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กชายบุรินทร์ ศรีหรังไพโรจน์

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กชายธีรภัทร์ หริงกระโทก

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงณิชาภัทร ระบิล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงวราภรณ์ อ่อนตีบ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงอาภัสรา เกิดศิริ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ศิริฤกษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงธนัญญา สุดนาวา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กหญิงเตชินี ตะพัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงอรณัส โลหะพันธุ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๖

เด็กชายธนกฤต ปนแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๗

เด็กชายวิชชาการ ภู่ห้อย
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กชายพัชรพล แจ่มจอน
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงศุลีพร กล้าหาญ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กหญิงนภัสสร เสียงสม
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๑

เด็กหญิงธัญชนก คุณพันธ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กหญิงวรรณพร สุขสบาย
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงณัฏฐวรีย์ เสมแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กชายนวพัฒน์ เห็นประเสริฐ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กชายเตวิช เตียวขุ้ย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กหญิงสิริกาญจน์ หมืนภักดี

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงกนกพร ระเบียบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กชายชีวานนท์ ชมชืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กชายอนุวัฒน์ โพธี
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กชายคมกิจ ยอดเพ็ชร
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กชายธนวันต์ วงษ์วาลจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๒

เด็กหญิงพนิตนันท์ ครุฑทากูล
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงชนากานต์ รักษี
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงพลอยกาญ มากระจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ศรีทอง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญมาก
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กหญิงชลนิชา เพิมพูล

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กหญิงณิฌานันท์ วุฒิ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กหญิงบุษกร แซ่เตียว
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงณัฏฐิดา บุรีรักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กชายศิริศักดิ

์

สืบแย้ม
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงรวิพร ธัญเจริญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๓

เด็กชายชินภัทร รืนกลิน

่ ่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๔

เด็กชายกฤตพร หมืนบำรุง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๕

เด็กชายชาตรี แสงพระอินทร์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงกวินทรา สุคนธา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กชายกิตติภูมิ รอดมาดี
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กชายเจตดิลก ปนกุมภีร์
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กชายชลชาติ ดีกระจ่าง
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กชายธนภัทร เทียงหมัน

่ ่

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กชายธีรเดช ดอนตะโก
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๒

เด็กชายปณณธร พลายงาม
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กชายพชร เทียนขาว
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กชายพรรษา รุ่งพุก
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กชายพงษ์ศธร บุญเทียน
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กชายภัทรพล หงษ์เวียงจันทร์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กชายศรัณยู หงษ์เวียงจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กหญิงกชกร หลังโสภา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงกมลพัชร ทองดี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงกุลนันท์ ใจดี
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ จินดา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงทิพวรรณ เปลียนทองดี

่

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงนฤมล หงษ์เวียงจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงพภัสสรณ์ ดิษฐวัต
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงพลอยณิชา นกขวัญ
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงโศภิตณภา หงษ์เวียงจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงวรินกาญจน์ แก้วสุกใส
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงสุกัญญา ส่งศรี

่

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงสุณิชา วงษ์มา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๐

เด็กหญิงสุทธิดา ทองแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๑
เด็กหญิงสุรัตนาภรณ์ เนียมหอม

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงกัญญาภัค หงษ์เวียงจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๓

เด็กหญิงอชิรญา โพธิพันเรือ

์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๔

เด็กชายภูสิทธ์ สีทับทิม
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ โตลูกสม
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๖

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีเหรา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วเลาขวัญ
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วเณร
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๘๙

เด็กชายวิโยธิน มอญเพชร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงธนพร พันธ์ทองดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๑

เด็กหญิงพัชรา อุ่นตาดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงนันฐิกาล แก้วเลาขวัญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๓

เด็กชายนัทตพงษ์ ขวัญเมือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงเกษร วงค์ศิลา
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๕

เด็กชายครรชิต ทาหนองโดก
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๖

เด็กหญิงชนิสรา เหมลี
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงจิตพร ผิวอ่อนดี
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๘

เด็กหญิงธนพร จันเมือง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๗๙๙

เด็กชายธีรพัฒน์ พันธุ์พวง
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๐

เด็กชายศุภกฤต ชาวสวนแตง
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงชาลิสา นนท์ช้าง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงปูเปรียว

้

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๓

เด็กชายตู่ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๔

เด็กชายบอส ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๕

เด็กหญิงณัฐชยา อุ่นตาดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงนิตยา มีสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงวรกานต์ มากระจัน
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงวลาลักษณ์ โรจน์บุญถึง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๐๙

เด็กหญิงศศิภา ศรีธรรมรัชต์
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๐

เด็กหญิงณัฐิดา สุคนธา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๑

เด็กหญิงนฤฌา พิทักษ์วงศ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๒

เด็กชายกันตภณ มูลสุพรรณ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๓

เด็กชายสรวัชญ์ บุญริทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๔

เด็กชายศุภพล มะลิคง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๕

เด็กหญิงจอย จำปเรือง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๖

เด็กชายคฑาวุฒิ เกิดสิงห์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงจิราพร ตุ้มนิลกาล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๘

เด็กหญิงนิตยา หลักเพชร
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงนัชชา กองทอง
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๐
เด็กหญิงกนกดารินทร์

จิตรธรรม
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงอรนลิน พุ่มพันธ์วงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๒

เด็กหญิงสุชาวดี ดอนกำยาน
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๓

เด็กหญิงนภัสสร ยอดจำรูญ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โสมมา
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๕

เด็กชายอัศวิน ทองแตง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๖

เด็กชายสุพนิต ภู่สุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ภู่สุวรรณ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๘

เด็กชายอชิระ เชือฉำหลวง

้

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๒๙

เด็กชายณัชพล บุตรแสง
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๐

เด็กชายวันทนา เกิดศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงวรรณิดา ดวงทองมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงปณิดา ทองคิม

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๓
เด็กชายณัฐมณกานต์ ชาวกำแพง

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๔

เด็กชายวีรภัทร น้อยมณี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๕

เด็กชายฐิติโชติ กิมสาตร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๖

เด็กชายจิรานุวัฒน์ มาลัย
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๗

เด็กชายพีรภัทร สระทองทา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงจตุพร จันทร์เศรษฐี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงบุญญิสา พันธ์ลืมริน
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๐

เด็กชายภูมินันท์ สุขใส
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๑

เด็กชายนิติกร พรมเพียงช้าง
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงลักษิกา นาคทองอินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงภัทรวดี หงษ์เวียงจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๔

เด็กชายสมภพ พุ่มบางแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กชายกวินภพ เฉลิมศรี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กชายอัษฎายุธ ชืนชม

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๗

เด็กชายเฉลิมขวัญ โตแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กชายธนดล เอียมสะอาด

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงกัญญา จำปเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กชายสุรชัย อ่อนนิม

่

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงเกตน์สิรี สิมณี
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงมนรดา สามพ่วงบุญ
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กชายณัฐธพัฒน์ ทิพย์เนตร
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กชายเมธา ห้วยชะนาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๕

เด็กชายนัฐภูมิ ทองดอนน้อย
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กชายสิงหา แจ๊ดนาลาว
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กชายกวินท์ ปฐมพงษ์สุริทัต
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โกสินทร์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ ชาวสวน
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงอัญชิสา รักอู่
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงชนิสรา อ่อนดี
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงณัฐชยา คงปรีพันธุ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๓

เด็กหญิงปรียากร เสียงดัง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงฟารุ่ง ช่างเกวียนดี
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กหญิงรัชนีวรรณ รืนเริงบุญ

่

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงอริสา ทองอินทร์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงเอมิกา อังกาบ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงอ้อย .
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ จีนจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กหญิงชาณิดา กลินหอมดี

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กหญิงณัฏฐนิช โพธิทอง

์

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กหญิงพิมพ์พิศา จันทะพันธ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กหญิงภัคจิรา อินทร์หอคอย
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงอริสรา ชัยศรี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กหญิงอองซี .
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงสุตาภัทร ทองหล่อ
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กชายวัชรพล รืนเริงบุญ

่

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีพวงมาลัย
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงนำเพชร กำมะณี
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กชายคุณวุฒิ นามโชติ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กชายนราวิชญ์ นิลสิน
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กชายภัทรพล ศรีประทุม
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กหญิงกชกร บุ้มกระโทก
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกษพานิช
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงณภัทร โพธิเรือนดี

์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา แจ้งชายโคม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงนุจนาฏ อยู่สุข
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ปานดอนลาน
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงมธุรดา อยู่สุข
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงมัทนา โพธิทอง

์

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงเอมยุพา สุดขำ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงอำพร ศรีวันดี
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กหญิงอำไพ วงศ์กรมทาง
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๓ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กชายวีรภัทร ทองเหม
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กชายรังสิมันต์ กองม่วง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กชายสุวรรณภูมิ อำพันมณี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กชายกิตติกรณ์ ศรีโมลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กชายวิทวัส วงศ์ศรีทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กหญิงกิตติวรรณ แก้วเขียว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงนภัสรา เกิดอำ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ ศรีลือ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงศศิวรรณ คำหอม
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กหญิงจิราภา นุชกระแส
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กชายพีรพัฒน์ พิวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๖

เด็กชายปฐพี หลักนาลาว
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กชายวัชร ชูศรีจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงชุติมณฑน์ แก้วสุกใส
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๐๙

เด็กหญิงรัตน์สิกา หลักนาลาว
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงธิรพร โชระเวก
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๑

เด็กชายอชรายุ ศรีทองอินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงกิตติวรา ศรีดีเอียม

่

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สนองชาติ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๔

เด็กชายสุกลวัฒน์ เรือนแพ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๕

เด็กหญิงวิมล พระมะหาโพธี
๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๖

เด็กชายกิติกร โพธี
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๗

เด็กชายธนพนธ์ แสงพรมมา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๘

เด็กชายนภสินธุ์ ศรีเหรา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๑๙

เด็กชายพงศกร พันธ์แตง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๐

เด็กชายพงศธร จันทร์แก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๑

เด็กชายพีระพัฒน์ สำราญมาก
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๒

เด็กชายศิรภัทร์ ปานโพธิทอง

์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๓

เด็กชายสหรัฐ เพชรใส
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงสุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงจันทิมา มันคงดี

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๖

เด็กหญิงจันทร์จรัส อินอำนวย
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงนิจจารีย์ กองม่วง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงปนัดดา โพธิศรีทอง

์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงอำภา จับทอง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรหมรักษา
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงศุทธิกานต์ ภู่ภมร
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อังกาบ
๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๓

เด็กชายอนุชิต ดีประเสริฐ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๔

เด็กชายธีรนัย เพ็งนาเลน
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๕

เด็กชายนาวี สายศิริ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๖

เด็กชายวราวุฒิ สังขภัสสร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๗

เด็กชายศุภวิทย์ โพธิพรหม

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงวรรณภา กุจะพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๓๙

เด็กชายจิรเมธ ทศไพสนธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ สืบแย้ม
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๑

นายพิชา ปอยดินแดง
๑๓/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๒

เด็กชายณัฐพน เซียงหลิว

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๓

เด็กชายนันทกร ศรีเอียม

่

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๔

เด็กชายธนดล บุญชู
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๕

เด็กชายธนโชติ ริดพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๖

เด็กชายชิศณุพงษ์ กอแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงลลิตา ก้อนทองคำ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงวารุณี สังข์ทอง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๔๙

เด็กหญิงชลธิชา มีนิลดี
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงวรัญญา จีนจัน
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๑

เด็กหญิงสโรชา ชัยสงคราม
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๒

เด็กหญิงปาลิตา แดงแตง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงวรินทรา ริดพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงกานต์กมล โพธิศรีทอง

์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๕

เด็กหญิงธัญชนก ช้างดี
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงอาทิตยา แสงพระจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๗

เด็กชายภูธาร เหมือนเสมียน
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๘

เด็กชายทัศกร สว่างวงศ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๕๙

เด็กชายเจษฎา ปาลพันธุ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ จิตรเย็น
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๑

เด็กชายชัยชนะ ชมชืน

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๒

นางสาวกัญญานัฐ ประกอบธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๓

นางสาวทิพย์วรรณ เขียวพยัพ

๒๑/๑๒/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๔

เด็กชายกฤษดา เทพสนิท
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๕

เด็กหญิงจีราพร แช่มช้อย
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญมาก
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๗

เด็กชายธราเทพ คุณสมบัติ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๘

เด็กชายปยรัตน์ ออมสิน
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๖๙

เด็กชายวรัชญ์ เขียวดี
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๐

เด็กชายพีระ ม่วงใจ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๑

เด็กชายณัฐวุธ ปราบคช
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๒

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ดวงแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงปนัดดา หิรัญอ่อน
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๔

เด็กชายสมพงษ์ ศรีศักดา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ ศรีคำ
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๖

เด็กชายอาณัติ เผือกพันธุ์ด่อน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๗

เด็กชายวายุ พรมสว่าง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงกมลปตร สมใจเพ็ง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๗๙

เด็กชายเฉลิมชัย พรายละหาร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงภัคจีรา ผันกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๑

นางสาวพิมพร สุริยพล
๒๓/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๒

นางภคพร คำภา
๐๒/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๓

นายสิทธิพงษ์ รัตนพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๔

เด็กชายธนโชติ อำภาพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๕

เด็กชายจิรายุ ดาวเรือง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงชาลิสา ดาวเรือง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา พิพัฒศรี
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๘

เด็กชายปรเมศร์ วันเกิด
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๘๙

เด็กชายสุภกิจ นนท์แก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงจิตรลดา ทิมิลกุล
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงมนิสรา จันทร์แก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๒

เด็กชายภูตะวัน เกษมสุข
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงแพรวา รชตะวณิชย์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๔

เด็กชายภูเบส พงษ์ศรี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๕

เด็กชายปญญพนต์ บราวน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กชายชวกร เผือกพันธ์ด่อน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๗

เด็กหญิงปุย จินาพุก
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กชายศุภณัฐ เสาแพง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๔๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กชายธนวินท์ ศรีชำนาญ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๖ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กชายธีรภัทร นรสิงห์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๑
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

ทองอุไร
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กหญิงชมพูนุช แสงพันธุ์ตา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๓

เด็กหญิงวริศรา สุขสุคนธ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงนัฐวี โพธิสุวรรณ

์

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๕

เด็กหญิงอุมาพร นุชา
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงศิรภัสร ศรีโมรา
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงพลอยณิชา พิกุลทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๘

เด็กชายอดิเทพ ทองมา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงจิราวรรณ สร้อยระย้า
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงนันทิตา แช่มช้อย
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ภูฆัง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงสุชานันท์ ร่มโพธิศรี

์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงสุภัทรา ทองคำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงอาทิติยา อำนวยพร
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงอภิสรา เยาว์สง่า
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงนริศรา พงษ์ศรี
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๗

เด็กชายภูเบศ ผิวสุข
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวคูเวียง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๑๙

เด็กชายธรรมนูญ แซ่ตัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๐

เด็กชายอรรถพล มีชะนะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กชายไชยา หงษ์เวียงจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กชายสัมฤทธิ

์

ทรัพย์อินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กชายอวิรุทธ์ วังกรานต์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กชายรัตนชาติ รสหวาน
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๕

เด็กหญิงเนตรทราย มีชะนะ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กชายศิวา คงแดงดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กชายณัฐพล อุริพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงนภัสสร สมบูรณ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๒๙

เด็กชายบอล เกิดสมบุญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงวรรณนิศา สรวยลำ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กหญิงณัฐนรี คงแดงดี
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กชายธนกฤต สุวรรณสิงห์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงทัชสินา มีชนะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กชายศรัณ คำทอง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๗ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๕

เด็กชายเสกสรร คำทอง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๖

เด็กชายอรรครพล แก้วนำเชือ

้

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กชายอาทิตย์ โพธิทองคำ

์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กชายกวินท์ พุ่มพันธุสน
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กชายทิวัตถ์ นิลเพชร
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กชายอนิรุทร์ จันทร์ยัง
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๑

เด็กชายชลากร จิตมัน

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กชายธนิษฐ์ สุคันธจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กหญิงพัชรพร ชิดปรางค์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงเกวลิน อนุพงศ์อภัย
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ โอสถเจริญ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๖

เด็กหญิงธันวลี อำขำพงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทุ้ยเพียน
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๘

เด็กชายปติพล กิจการนา
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๔๙

เด็กชายณัฐพร จินงี

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๐

เด็กชายธนภัทร แก้วปาน
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๑

เด็กชายอายุวัฒน์ พินิจนาถ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๒

เด็กชายศุกลวัฒน์ มะลิวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กชายพิชญะ สิงห์ทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงชนิสรา เมฆสำลี
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กหญิงณัฐชา กลำจีน
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปานสุวรรณ
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา เนตรนิยม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กชายบัณฑิตย์ พลายละหาร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กชายชินกรณ์ วงษ์สุวรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กชายธีรพงษ์ นาเอียม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๑

เด็กชายเฉลิมพล นุชชาวนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กชายเปรม กล้าหาญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กชายอดิศร กลัดกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงชนกนันท์ บุญน้อย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กชายอภิวิชญ์ ขวัญงาม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กชายธราดล หวานฉำ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๗

เด็กหญิงณิชชา ดอกพุฒซ้อน
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กชายภูสิทธิ

์

กาละภักดี
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๖๙

เด็กชายวศิน ด้วงละม้าย
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๐

เด็กชายกรกนก ผิวชะอุ่ม
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงกรรณิกา บัวแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงชลธิชา แตงทอง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงศิรินภา กาละภักดี
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๔

เด็กชายพีระวัฒน์ ผลจรัญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๕

เด็กชายสิรวัชญ์ พุ่มเปลียน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงฐิดาภา สงวนทรัพย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงสุนิสา อุ่นจุ่น
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงลักษิกา วงษ์สกุลดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กชายนนทกร เขือนโคกสูง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงอนันตญา โพธิศรี

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงเกศสุดา จอยไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงกฎติกา ดวงแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กชายพิรัตน์ ร่าเริง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๔

เด็กชายอภิ ช้างกล่อม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กชายวรรธนะ ยิมยวน

้

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กชายเขมชาติ เเตงหวาน
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๗

เด็กชายสุชานันท์ ฆ้องบ้านโข้ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กชายธีรภัทร กลินขจร

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กชายวัชรสิน ผอบเงิน
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กหญิงวรัญญา มณีวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงสัณห์สินี ช้อยสามนาค

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กชายปยะวัฒ วงษ์คำมี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๓

เด็กชายสามารถ คชสิงห์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๔

เด็กชายสุรพงษ์ เลิกพงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กชายดนุสรณ์ พิชิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๖
เด็กหญิงประถมาภรณ์

หนองแคน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สระสีลม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงกัญยาณี ชูศรีจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงนิรัชพร ทาเหล็ก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิน้อย

์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงรุจิรา กาฬภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงสวรรยา ยิมยวน

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๓

เด็กหญิงเตือนใจ สุวรรณสี
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๔

เด็กหญิงสิริพร วงษ์สุวรรณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงกนิษฐา อินทร์ทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงสุกานดา คชสิงห์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงสิรีธร เทพเทียน
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กชายศุภโชค คงพนิจ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงชุติมา สลุงอยู่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงภาวิณี ตราชู
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กชายสุพรรณ จันทร์ละออ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ เนียมแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กชายสิริวัฒน์ สุวรรณประทีป
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กชายกิตติพงศ์ พันธ์ใย
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กหญิงพิยดา หัยกิจโกศล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงภัทศิรา หมอยาดี
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กชายชนิคม ชมพูพาน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กชายพิพัตพงศ์ ศรีอุบล
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กชายคุณากร อินธิปวง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๐

เด็กชายคมกริช ซ้อนเพชร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๑

เด็กชายอภิรักษ์ ม่วงลับ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๒

เด็กชายนนทพันธ์ พลายละหาร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๓

เด็กชายนิรุชา ศรีประภา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงแพรนวล แก้วสระแสน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงดวงกมล บรรจง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๖

เด็กหญิงดวงมณี บรรจง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงเทพธดา มิงโมรา

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงอาทิตยา กิจโมกข์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๒๙

เด็กหญิงภัทรา ผลจรัญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงปทมพร คอวัง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๑

เด็กหญิงพิมพ์พร สุขเวช
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงจรัสรวี พรมชนะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กชายสุทธิภัทร เบิกบาน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หงษ์ศรีจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กชายจักรพรรดิ พึงพันธ์

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๖

เด็กชายพจนินท์ มาตวิจิตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงนุชรี สำเภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กชายทัตพล บุญศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กชายวรเชษฐ์ คำเขียน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เรืองศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงเกศสุดา ทองโชติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงวศินี มาลัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงสุชาวดี จันทร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กชายกิตติธัช โพธิศรี

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กชายสุธินันท์ พุดซ้อน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๖

เด็กชายจตุรภุช เครือวัลย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กชายชนะชัย โตสนัน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กชายธนกฤต บัวแจ่ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กชายธันวา อินตรา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงลลิตา จันทร์สวัสดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กชายทัศน์พล ยอดไพอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กชายสมัชญ์ กลินระรืน

่ ่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๓

เด็กชายสุรกิจ ยิมพราย

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงอังควิภา เคลือบสุวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กชายกาจบัณฑิต จอมทรักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงสุจิตราพร วงษ์น้อย
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กชายเสนีย์ เกิดมงคล
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กชายถานันดร นิลยาน
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงนิลปทม์ ทองสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๐
เด็กหญิงพรรณย์วษา สะอาดเอียม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กชายชานนท์ ศรีศักดิดา

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๒

นายประวิทย์ ดิษฐกระจัน
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๓

นางสาวชมพูนุช สุธรรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๔

นางสาวณัฐชาทินี วงษ์เกตุ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๕

นางสาวชมพูนุช ตะบ้านไร่
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๖

นายภูมิภัทร์ เคหะนาค
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๗

นางสาวพัชรพร ชินพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๘

นางสาวนลินทิพย์ กลินธูป

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๖๙

นางสาวรัตติกาล คำทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๐

นางสาวภัทราภรณ์ บุญบาล
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๑

นางสาวนิภา ขันทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๒

เด็กชายสุรวุฒิ ม่วงน้อย
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๓

เด็กชายเขษมศักดิ

์

จันทร์คำทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๔

เด็กชายจิรพนธ์ อินทรีวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๑ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๕

เด็กชายวุฒิชัย วงษ์สุวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๖

เด็กชายชินพงษ์ พันธ์พืช
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๗

เด็กชายภูวนัตถ์ ไวยปราชญ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๘

เด็กชายศิรพัฒน์ สอนพลงาม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๗๙

เด็กหญิงเขมิกา ดอนพูนไพร
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงฐิติภัทรา อินแตง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๑

เด็กหญิงนัทชา คะสูงเนิน
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๒

เด็กหญิงปราณปรียา เอียมศรีดี

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงษ์สุวรรณ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีบัวงาม
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๕

เด็กหญิงพีรดา เจาะขาว
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงรินรดา สรนุวัตร
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๗

เด็กหญิงวนิดา คำนวน
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อยู่ศรีสุข
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๘๙

เด็กชายเอกชัย ขันตี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๐

เด็กชายธีรพงษ์ เทศทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

เทศทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ เจ้าโมรา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๓

เด็กชายรวินันท์ รืนนุสาร

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๔

เด็กชายอนุศร นาพรม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงปาริตา เกิดบูชา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๖

เด็กชายกิตติพงศ์ สีชนะ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๗

เด็กชายธนวัต โชรเวก
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๘

เด็กชายธาวิน พุทธรักษา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๑๙๙

เด็กชายพัชรพล จีนใจเย็น
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๐

เด็กชายพิทักษ์ หอมทวนลม
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๑

เด็กชายอภิวัฒน์ บัวบาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงธิชาดา ฉัตรทอง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๓

เด็กชายบริพัตร์ เกิดโพธิชา

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๔

เด็กชายณัฐภัทร ชาวละหาร
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หวานฉำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงกชกร ดอกมะลิปา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงจีรนันท์ สามทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๘

เด็กชายวรวิทย์ มาตรสุริวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๐๙

เด็กชายธนวัฒน์ คำวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๒ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๐

เด็กชายเตชิต นำใจดี
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๑

เด็กชายสุทธาภิวัจน์ บุญคง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ เพชรสำราญ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๓

เด็กชายวีรภัทร ยิมพราย

้

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๔

เด็กชายฐิรวัฒน์ ใจเก่งดี
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๕

เด็กชายทินภัทร มะลิซ้อน
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๖

เด็กชายสรวิศ จ่าช้าง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงกรองทอง ก๋งเมือง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เนียมแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองสนธิ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงวาสนา ภู้ไพบูลย์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงปณฑิตา เทพเทียน
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงจันจิรา สาธุพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา เสมูล
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๔

เด็กชายศรราม แก้วสุขใส
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๕

เด็กชายปนัญกร เฟองพิบาล
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๖

เด็กชายดนัย สงฆ์ทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๗

เด็กชายศิวัฒน์ เกษสุวงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๘

เด็กชายพีรพล ผิวแดง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๒๙

เด็กชายวิทวัส วงษ์กัณหา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๐

เด็กชายสิทธิกร หอมแก่น

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๑

เด็กหญิงวรรณวิษา โพธิทอง

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๒

เด็กหญิงเกษริน แพหุ่น
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๓

เด็กหญิงปริญญา วงษ์แก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงพรรษนันต์ ล้อมวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๕

เด็กชายรุจดนัย ตามวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๖

เด็กชายอนิวรรต พรมมิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

วัดเขือนห้วยเทียนวนาราม

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๗

เด็กชายพิพัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๘

เด็กชายจิรพัส ศรีคลำ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๓๙

เด็กชายธวัชชัย ปทุมสูตร
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กชายนนทวัฒน์ ทองเย็น
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กชายธวัชชัย พูลเงิน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กชายณัฐพร สืบพลาย
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กชายนพณัฐ ทองเย็น
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กชายอดิเทพ เชืองาม

้

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กชายประดิพันธ์ อินทร์อำนวย
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กชายเมธัส พรมมินท์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กชายธนวันต์ คำตุ๊
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กชายวงศกร โพธิพรหม

์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กชายณัฐกานต์ ประกอบธรรม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กชายรณชัย คู่บุญประเสริฐ
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงณัชยา ศักดิเล็บประดู่

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงทักษิณา เกิดสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงเรือนทิพย์ ศรีคำทา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๔

เด็กหญิงนันท์ชพร เหรียญเครือ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงรุ่งไพลิน แผนสมบูรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เสียงดัง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา มากระจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๘
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ศรีจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กชายกชพร บริสุทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กชายไกรวิชญ์ โพธิเรือนดี

์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๑

เด็กชายชยณัฐ นาคทองอินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ โรจน์บุญถึง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๓

เด็กชายนราวิชญ์ หล่มแสง
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๔

เด็กชายปฐมฤกษ์ ปนแก้ว
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๕

เด็กชายเมธัส นามโชติ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๖

เด็กชายสุวรรณภูมิ จวงพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กชายกันต์กวี อินประเสริฐ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ แผนสมบูรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กชายอมรพล ศรีหว้าสระสม
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ โพธิทอง

์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญเกิด
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แก้วเขียว
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงนันทกานต์ ทองคำ
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงกมลพรรณ ตะพัง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงทิพย์มณฑา ทีเหล็ก
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงกมลเนตร หงษ์เวียงจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงปณฑิตา รักแตง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงนภสร มาตรชาวนา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงพิมชนก กัญพิลา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงปาร์มมี

่

นำดอกไม้
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๑

เด็กชายธนภัทร พยาบาล
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กชายจีราวัฒน์ ประสพสุวรรณ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๓

เด็กหญิงกัลยภรณ์ บริสุทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กชายจักรพงค์ สุนทรวิภาค
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๕

เด็กชายนะโม ฉิมพาลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๖

เด็กชายศักดิรินทร์

์

โพธิพรหม

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๗

เด็กชายอนุยุต สายศิริ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงขัตติยา โพธิทอง

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๘๙

เด็กหญิงกุลรวดี ศรีรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๐
เด็กหญิงสุพรรณกัลยา

สุดยอด
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๑

เด็กชายอชิตพล แซ่เซียว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๒

เด็กหญิงไพพรรณ หงษ์เวียงจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๓

เด็กชายธีรภัทร ขาวเปนใย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงชลธิชา ดู่แก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงนันทิดา อึงน่วม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๖

เด็กชายกรินทร์ วรวี
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๗

เด็กชายชาญณรงค์ แก้วแสง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ภู่ห้อย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๒๙๙

เด็กชายธนากร สุริยันต์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๐

เด็กชายธีรวัฒน์ เนียมหอม
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๑

เด็กชายผดุงเดช ใจบุญ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๒

เด็กชายวีรเทพ ปานสุวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๓

เด็กชายสิรวิชญ์ รักน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงจอมขวัญ ไตรสังข์
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๕

เด็กหญิงชนกานต์ อ่อนน้อย
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๖

เด็กหญิงเดือนรุ่ง มะลิคง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๗

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วสระแสน
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงพริดา ระวัง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงสมิตานันท์ คำกองแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๐

เด็กหญิงสุพรรษา จ่าเมือง
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงอรกานต์ บุราณชา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงศฺศิวิภา วันประเสริฐ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กระแสโท

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กชายนรพัฒน์ เกตุพล
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงกัญญานาถ งามขำ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา สุขวงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๘

เด็กหญิงกชพร เปนใจช่วย
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๑๙

เด็กชายปรมินทร์ คุ้มครอง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๐

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

พยาบาล
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กชายกนกพล เหมือนทองดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๒

นางสาวหญิงแข แสงขำ
๒๖/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงอัญชลี บุตรนำเพชร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๔

เด็กชายติณห์ รักแตง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

กันหาไช
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กชายสุรชัย กันหาไช
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กชายภูมิรพี สีนวล
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กชายพีรภัทร์ ศรีสุข
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงชญาดา แผนสมบูรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงสโรชา โกษา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงธนัชชา แก้วสุกใส
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงสุวนันท์ ทองดี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กชายนัทธพงศ์ นงนุช
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กชายสิทธา พุ่มพันธ์วงศ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๕

เด็กชายสุภกิณห์ พละศักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กชายกฤษฎา สำเภาเพชร
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๗

เด็กชายธีรพล รัตนปญญา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กชายอนุชิต อุ่นตาดี
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงจันทกานต์ มาลัย
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๐
เด็กหญิงทิพย์ณารินทร์

นงนุช
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงนภัสสร ตาแดง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงพรนัชชา แผนสมบูรณ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงสุทธินันท์ หลักเพชร
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กชายพงศกร รถจักรดี
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๕

เด็กชายธาวิน รักอยู่
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ ยิมเลียง

้ ้

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงการะเกด กลินเกษร

่

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๘
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ พรหมทัตย์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กชายนราวิชญ์ ณีอู่ทอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กหญิงพรรณทิพย์ มาหัวเขา
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กชายธนากร โกสินทร
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงสุจิรา วงษ์สุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงสุนิสา ใจชืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กหญิงฐิดาภา ประกายแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๕

เด็กชายสุทธิรักษ์ กลินเกษร

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๖

เด็กชายโภคิน รักอู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๗

เด็กชายอนุชา ยิมเลียง

้ ้

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงนภัสสร แผนสมบูรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงอนุสรา เชือนาม

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๐

เด็กชายสรวิศ เทพเทียน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๑

เด็กชายเขมทัต อาคมเวช
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๒

เด็กหญิงอมิตา กองเกตุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๓

เด็กหญิงณัฐการน์ อาคมเวช
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๔

เด็กชายสวรรค์ สระพรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๕

เด็กชายบรรณาศักดิ

์

อยู่พันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๖

เด็กชายจิรายุทธ ขวัญเมือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ วังมะนาว
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๘

เด็กชายรัฐพงษ์ วังมะนาว
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๖๙

เด็กชายณัฐดนัย สิทธิสม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๐

เด็กชายณัฐภัทร ทุมสุริวงศ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๑

เด็กชายมณฑล ข่าต้น
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๒

เด็กชายสราวุธ ขาวสอาด

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๓

เด็กชายเกษมพัฒน์ เพชรกุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๔

เด็กชายวันฉลอง อาคมเวช
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๕

เด็กชายชาตรี ดีสุด
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๖

เด็กชายกายสิทธิ

์

การอำนวย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๗

เด็กชายณัฐชนน พรหมนุเคราะห์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๘

เด็กชายนาวี นำบุ่น
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงวรรณนิสา พุทธวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงรัชนีกร ไวยิงยุทธ

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงศุกร์ศิริ หอทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงณิรัชญา คูนาคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงนันทนา ติณราช
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา เพชรเมือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงธนภรณ์ มุมกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงกรกฎ ขวัญเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงกัลญา เทิดภูมิ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๘

เด็กชายกิตติภรณ์ ขันทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๘๙

เด็กชายคณาธิป ศรีเลิศชัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงวราสิรี อุดม
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงชัชฏาภรช์ ไวยิงยุทธ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กชายแสง ไม่มี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กชายจักริน วงศ์สุริยะรัศมี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๔

เด็กชายธนากร ว่องประเสริฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงอรลักษณ์ อิสสระ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน วัดท่ากระดาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กชายนฤดล พลทองหลาง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๗

เด็กชายสุรนาท ขันอาษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กชายจักรพล สุขสบาย
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กชายกรณ์ดนัย แข็งขัน
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กชายอดิเทพ บุญศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กชายกวีพัทธ์ พวงเงิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กชายณรงค์ชัย วิริยะอำไพ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กชายคณาธิป ปองประสพโชค
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงปยะธิดา กัตชนะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงปุณยานุช ตปณียพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๖

เด็กหญิงโศภิดา บัวขาว
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๗

เด็กหญิงปยวรรณ์ เกาะแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กชายวีรพัทธ สายทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงมาลัยทอง ใจกล้า
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๐

เด็กชายวิชนันท์ วงษ์ชาญชนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๑

เด็กหญิงจิราพร สุกอึง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงศิริกานดา ถึกจรูญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๓

เด็กหญิงวิภาวดี โพธิธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๔

นางสาวพิมรพรรณ ละสูงเนิน
๒๐/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงภัทรพร ศิริภัทร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๖

เด็กหญิงวันวดี เทียมพร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๗

เด็กหญิงกุลจิรา ภูมิภาคสุวรรณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๘

เด็กชายอัศวิน ศรีสุวรรณมาลา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๑๙

เด็กชายชิติพัทธ์ -
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๘ / ๓๘๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๐

เด็กหญิงเดือนหงาย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงลูกนำ -
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๒

เด็กชายพิชัย -
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงวาสินี -
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงธีรดา เวชพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๕

เด็กชายชินดนัย ยงยศ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ดอกบัว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๗

เด็กชายวรเชษฐ์ จิระอรุณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงจิตลดา -
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงเชอรี

่

-

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๐

เด็กชายสมหวัง -
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๑

เด็กชายศักดิชัย

์

เถกิงกิจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงลดาวัลย์ กาญจนศรีกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๓

เด็กหญิงนิภาพร
นาสวนประพฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๔

เด็กชายศุภกฤต สุขสวัสดิภราดร

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๕

เด็กชายยุทธพลชัย บ้านกลางดิลก
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ลำใยนิยม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ บ้านกลางคีรีรัฐ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๘

เด็กหญิงอธิชา นำพุ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงจักจัน

่

ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๐

เด็กชายจรเมธ กองแก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สวัสดิจารี

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงเชอรี

่

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงวาสนา
เขาเหล็กสมบูรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงอรุณ นาสวนทัศนีย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านองหลุ วัดองหลุ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๕

เด็กชายพรชัย -
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๖

เด็กชายสรวิชญ์ เดชโนนสังข์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงแนน ไม่มี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๘

เด็กชายสิรพงษ์ ปญเจียง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๔๙

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

เกิงฝาก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๐

เด็กชายบอย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๑

เด็กชายณุกูล สุดไวยนต์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๒

เด็กชายธีรภัทร์ ตุ่มศรียา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงเกสรา บัวศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๔

เด็กชายธีรภัทร ติธรรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงสุพิชชา สังขหัต
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงนิจิตพร วงษ์ทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงหวาย วัดโปงหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๗

เด็กหญิงอินทนิล อุดมขจรกิตติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๘

เด็กหญิงเฉลิมขวัญ หงษ์เจริญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๕๙

เด็กหญิงอัมพร ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๐

เด็กหญิงอมิตา ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๑

เด็กชายภาคภูมิ โรมประเสริฐ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๒

เด็กหญิงน้องดาว ไม่มีฃือสกุล

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงจันทรา อรัญตะมะกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๔

นางสาวชีวิน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๕

นางสาวอารยา ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๖

เด็กหญิงศุทธาอร สังขานวม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๗

เด็กหญิงจันทิมา ปุณณะการี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๘

เด็กชายพรชัย กมลศุภพิไลย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๖๙

เด็กชายพีระพัฒน์ หงษ์ไชยพัฒน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงสมหญิง หงษ์กร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๑

เด็กชายสุทิน สุทธิวงศ์ษา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๒

เด็กหญิงอรอนงค์ วงษ์ษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๓

เด็กหญิงพุทธชาติ สังขไพศาล
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๔

เด็กหญิงปนิดา มัญยะหงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๕

เด็กชายวุฒิชัย หงษ์ไชยพัฒน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๖

เด็กหญิงสุนันทา อุตตมะธงชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๗

เด็กหญิงสุภา เจดีย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๘

เด็กหญิงปุณยนุช หงษ์ผดุงวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงนันทนา ชนะศุภรานี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๐

นายเชาวภัทร์ เทียนไข
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๑

เด็กชายอานนท์ แซ่แต้
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๒

เด็กหญิงบัวขาว ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงอุษา -
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศิริหงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๕

นายสุทัศน์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๖

นางสาวออด ขันติธีระวสันต์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงวรรณา สุทธิวงศ์ษา
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๘

เด็กหญิงเอโลน -
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๘๙

นางสาวจินตนา พักเรือนดี
๐๗/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๐

นางสาวนุจรินทร์ เกียรติอมรเวช
๒๙/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๑

นางสาวสุดกมล
กาญจนรัตนพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๒

เด็กหญิงกิตติยา ดำรงพันธ์กุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๓

เด็กชายพิสิษฐ์ ปรัชญสสิริกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๔

เด็กชายพรประสิทธิ

์

ขำไข่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๕

เด็กชายณัฐนันทต์ ปนเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงจันทร์ ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงภัทรา วัฒนาการัณย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๘

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๔๙๙

เด็กชายชยากร ตาพันไกล
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๐

เด็กชายธนวิชญ์ เสฏฐสุขะ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๑

เด็กชายอรรถพล จงสิริเมษา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๒

เด็กหญิงจิตรสุภา ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๓

เด็กหญิงนงพงา วงษ์ษา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงนภสร มากวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ หอมลำดวน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๖

เด็กหญิงดาริน พิมนิวาส
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงพรทิพย์ พรหมมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๘

เด็กหญิงพรนภา หงษาภิเชษฐ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงศุภามน บัวเนียว

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๐

เด็กหญิงสุชาริณี เลียงพรหม

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๑

เด็กหญิงอารดา บุญโสก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๒

เด็กหญิงโอมสุดา ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๓

เด็กชายจารุพงษ์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ รอดพูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๕

เด็กชายธารากร ลิมวิลัย

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๖

เด็กชายภัทรพล ศรีหะราช
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๗

เด็กชายรัฐภูมิ ฤทธิโคตร

์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๘

เด็กชายสุชาติ ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๑๙

เด็กชายสุดใจ ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๐

เด็กหญิงชมพู่ ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๑

เด็กหญิงณัฏฐกันย์ ตรงกล้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๒

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ รุ่งเรือง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๓
เด็กหญิงนนทรีปะอ่อง

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๔

เด็กหญิงปนัดดา ใบรัก
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๑ / ๓๘๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๕

เด็กหญิงปราณี หงษ์กร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๖

เด็กหญิงภรัญยา ปญญาเรือนแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๗

เด็กชายกฤตบุญ ผ่องสะอาด
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๘

เด็กชายวรฤทธิ

์

เพ็ชรายุทธพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๒๙

เด็กชายสรายุทธ วงษ์ษา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงกัญญพัชร กิจจา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงโจ ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงณัฐภิญญา เม่นหรุ่ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๔

เด็กหญิงนภัส บุญช่วย
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๕

เด็กหญิงนำฝน ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๖

เด็กหญิงปณิตา สิทธิวงศ์ษา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๗

เด็กหญิงพรนภา ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๘

เด็กหญิงพรนภา โฉมงาม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๓๙

เด็กหญิงพรศิริ ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๐

เด็กหญิงพิชชาพร สังข์ขจร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญสมจิตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุมังคะละ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงวิภา ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๔

เด็กหญิงณัฏฐกันย์ มณีทอง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงกันติชา สาระติ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๗
เด็กหญิงจิระภาพรรณ

ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๘

เด็กหญิงชิดชนก แก้วเนตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๔๙

เด็กหญิงปนัดดา กันหะเสลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๐

เด็กหญิงสิริกุล สังขละสุวรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา วังแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๒

เด็กหญิงสุวภัทร ขวัญกิจชุลี
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๓

เด็กหญิงสุวรรณา วังแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๔

เด็กชายธงชัย พิพัฒน์วัฒนาสม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๕

เด็กชายอินทร สีสวัส
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๖

เด็กชายกวินท์ ลำสันต์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๗

เด็กชายธนากร ขันธีระจิโรจน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๘

เด็กชายภาณุพงษ์ บัวลา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๕๙

เด็กหญิงจันทร์ ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๐

เด็กหญิงบุษบา ไม่มีนามสกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงปรียานุช ไม่มีนามสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงมันทนา ไม่มีนามสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา ธารพนาไพร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๔

เด็กชายกันติชา ไม่มีนามสกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๕

เด็กชายน้องอำ ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๖

เด็กหญิงกาญจนา ไม่มีนามสกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๗

เด็กหญิงเจนจิรา ไชยชนะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๘

เด็กหญิงน้องหญิง ไม่มีนามสกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๖๙

เด็กหญิงบุษบา ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงรจนา ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๑

เด็กหญิงทูย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๒

เด็กหญิงภัคจิรา ยะวัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงพัชฎาพร พิทักษ์หงษ์สา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๔

เด็กหญิงผิวซินโช

่

ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๕

เด็กหญิงสาริน สุทธิวงศ์ษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงเอนัชตา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงชมพู่ ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๘

นางสาวซูเมียะ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๗๙

เด็กชายคริสต์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงมะลิ ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงวันดี ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงเอมิด ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงมือตือตือ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ หมันมี

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๕

เด็กชายวรินทร ปลิดดอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๖

เด็กชายศตพรรษ สิริสุวรรณกิจ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๗

เด็กชายโจเอ่โก่ง ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๘

เด็กหญิงอริสรา ถนัดทวี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๘๙

เด็กหญิงกิตติภรณ์ สิงห์เสวก
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๐

เด็กชายจู -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๑

เด็กชายสุขสันต์ ขวัญธำรงศีล
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๒

เด็กหญิงกฤตนันท์ เทพสวัสดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๓

เด็กหญิงสุนิสา ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๔

เด็กหญิงกาญตนา ผ่องโชติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกิดผล
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๖

เด็กชายนนท์ ซานา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๗

เด็กหญิงดา ไม่มีชือสกุล

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๘

เด็กหญิงสุนันทา สายแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๕๙๙

เด็กชายวิชัย เครือญาติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๐

เด็กชายเตชธรรม ผาสุขพรรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๑

เด็กชายพันแสน สุขสถาพรชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๒

เด็กชายไรวินท์ แซ่คู้
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๓

เด็กชายณฐกร หมืนเข็ม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๔

เด็กชายณัฐกาญจน์ จันทร์สีทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๕

เด็กชายศุภกร ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๖

เด็กหญิงนรินทร ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๗

เด็กหญิงสุธานุช มะยะหงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๘

เด็กชายวิรุฬห์ กำพร้า
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๐๙

เด็กชายโกเมฆ สังข์ชโลทร
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๐

เด็กหญิงบุษญรัตน์ ตันชีวะวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๑

เด็กชายภูริภัทร ยินติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๒

นายเอ็น ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๓

เด็กหญิงคริสตีน่า ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๔

เด็กชายนาธาน ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๕

เด็กชายอิน ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงญานีน่า ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงลุยซาพอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงมะระเอ -
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๑๙

เด็กหญิงเมย์ ไม่ทราบ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๐

เด็กหญิงภาวินี สุขสวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๑

เด็กหญิงปยดา ใจดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๒

เด็กหญิงมีนา -
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๓

เด็กหญิงนริศรา เครือญาติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๔

เด็กชายวันพุธ ไทรสังขทัศไนย
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๕

เด็กหญิงอลิษา สกุลธีระดิลก
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ รัตนพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๗

เด็กชายญาณวุฒิ สง่างาม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๘

เด็กชายอนุรักษ์ -
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๒๙

เด็กชายครรชิต สง่างาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๔ / ๓๘๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๐

นายวีรยุท ครองธารา
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๑

นายศาลา -
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๒

เด็กชายอนุวัฒน์ สังขเรืองรุ้ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงกาญจนา -
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงดรัลรัตน์ อยู่ดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๕

เด็กหญิงพระพร -

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงพัชราภา ภัทรยุคลธร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๗

เด็กหญิงเมตตา -
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๘

เด็กหญิงศิรินภา ไทรสังขพรดำรง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๓๙

เด็กหญิงสุดารักษ์ สังขโศภา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงสุทธารักษ์ สังขโศภา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๑

เด็กชายไซอ่อง -
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงนำฝน -
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๓

เด็กหญิงแพรวา -
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงศศิกาญจน์ บุญอินทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๕

เด็กชายสุชีพ พืชพนาวงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงยุพินร์ พุทธภาวี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๗

เด็กหญิงซันดา สิริอรุณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๘

เด็กหญิงฟา ปราณีประเสริฐ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๔๙

เด็กหญิงศุภกานต์ สิงห์เพียร
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๐

เด็กชายชัยยศ -
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๑

เด็กหญิงอรษา สังขเชวง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๒

นางสาวพิมพ์ -
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๓

นายศตวรรษ บัวจันทร์เหลือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๔

เด็กชายซานโจ่ -
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๕

นายนคร เชาว์จรรยา
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๖

เด็กหญิงกฤษณา สังขปญญา
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๗

เด็กชายวิวัฒน์ ประดิษฐ์ค่าย
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๘

นางสาวสุภาพร -
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๕๙

นางสาวศานันทีนี ใจวุฒิ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๐

เด็กหญิงพอหล่า -
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๑

นางสาวศิรินทรา มะโนรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๒

นางสาวกิจติญาพร จอง
๐๖/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๓

นางสาวนิภา หวานชะเอม
๐๘/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๔

เด็กหญิงณัฐสินี นิธิเจริญอธิพร
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๕ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๕

เด็กชายธีรภัทร วิเศษรจนา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๖

เด็กหญิงปภาวี ใจมัน

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๗

เด็กชายไชยรัตน์ โอสถ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๘

เด็กชายปรัชญา สุขใส
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๖๙

เด็กหญิงทักษพร อาจคงหาญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๐

เด็กชายชูศักดิ

์

วงบัวงาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๑

เด็กชายวรพงศ์ นงลักษณ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๒

เด็กชายณัชพงษ์ ดีปองปไพร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๓

เด็กหญิงพีรดา นำใจดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๔

เด็กหญิงวัลวิภา แซ่เฮง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๕

เด็กชายกิตติพร จันทศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๖

เด็กหญิงพุธิตา เทพณรงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๗

เด็กชายพชร จำปาเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๘

เด็กชายชัยพร อวนชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๗๙

เด็กชายธนศักดิ

์

ปานพงษ์ศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๐

เด็กชายกฤษณะ พึงกุล

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๑

เด็กชายกิตติธัช ภู่ห้อย
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๒

เด็กชายณัฎฐพล บ่อทรัพย์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๓

เด็กชายพิทวัส แสงดาว
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๔

เด็กหญิงธันยพร วงษ์ษา
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงศันศนีย์ คุณพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงวรินทร์ธร ศรีสมบูรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

แก้วบัวดี
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงอาทิตยา สมบุญ
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๘๙

เด็กหญิงขวัญข้าว คาทอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๐

เด็กหญิงปกฤษตรา แปนรักษา
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงพลอยชมพู อินทรโชติ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๒

เด็กหญิงเพ็ญสิริ พันธ์ลาภ
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๓

เด็กชายณัฐภัทร พลอยสี
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา สังวาลสิน
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงชาลิสา เหล่าสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงปนมณี กวยรักษา
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงนพภัสสร นาคแท้
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ บุญวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๖๙๙

เด็กชายณัฐพล พงศ์หิรัญ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๐

เด็กชายรุ่งเรือง คล้ายเจ๊ก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๑

เด็กชายวีรชิต คำปาน
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๒

เด็กชายอนันดา คล้ายเจ๊ก
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๓

เด็กชายพัชรินทร์ แซ่หล่อ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๔

เด็กชายณัฐภัทร เนตรสว่าง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงทิฆัมพร จวงสอน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๖

เด็กหญิงรัญชิดา แซ่เตียง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๗

เด็กชายวรรชัย อนุศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๘

เด็กชายอนันตพร อิมจันทร์

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๐๙

เด็กชายกฤษฎา คล้ายเจ๊ก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๐

เด็กชายจิรวัฒน์ แซ่ลิม

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงฟาใส เขจรลักษณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงนิตยา ระรืน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๓

เด็กชายธรรมนูญ วงก์เมือง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๔

เด็กชายทักษ์ดนัย แร่มี
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๕

เด็กชายเมธี โฉมงามดี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๖

เด็กชายกฤษรักษ์ สินพูน
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๗

เด็กชายวงศธร อันติยะ
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงวาสนา ลิขิตเขียน
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๑๙

เด็กหญิงกัลยกร วรกูล
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๐

เด็กหญิงพิมณพัฒน์ บัวหลวง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๑

เด็กหญิงวันชนนี ปอมน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๒
เด็กหญิงประกายเพชร

วงษ์อุบล
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๓

เด็กหญิงศศินันท์ โฉมงามดี
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๔

เด็กชายขวัญชัย นพวงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงษ์บัวงาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๖

เด็กชายเศรษฐา โฉมงามดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๗

เด็กชายปณิธาน ทองเหลียว

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๘

เด็กชายอนุศรณ์ ปาริวงค์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๒๙

เด็กชายธนพล โฉมงามดี
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๐

เด็กชายภากร ศิริไพบูลย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

เครือศรี
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๒

เด็กชายกันตภณ ศรีทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๓

เด็กหญิงลลิตา เลียงอิม

้ ่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงโยโกะ วงษ์อุบล
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๕

เด็กหญิงภัทรนิดา ทองใบ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ์ โพธิชะนัง

์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๗

เด็กชายธัญวัฒน์ ดอกไม้
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๘

เด็กชายภานุพงค์ ไทยงามศิลป
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงณัฏฐ์ญดา สิมภา
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ทิชา สิมภา
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงณัฏฐา เล่าเปยม
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๒

เด็กชายอริญชัย ขำไพโรจน์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๓

เด็กชายอาณัติ คนมัน

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงกนิษฐา เมืองนก
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๕

เด็กหญิงภัททิยา ศรีสะอาด
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๖

เด็กหญิงชุลิตา พะตะเพ็ง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ลัยวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๘

เด็กชายยศวีร์ พึงมนัส

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๔๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ไทยงามศิลป
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงกุลสตรี เล็กรักชาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๑

เด็กชายกิตติชัย แปนเขียว
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๒

เด็กชายธนกร พรมมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๓

เด็กชายสิรวุฒิ สอาด
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงศิริวรรณ
ล้อศักดิประเสริฐ

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ รอดผุย
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฉัตรเงิน
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๗

เด็กชายอนุพงศ์ แก้วปลัง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๘

เด็กหญิงจินตนา พลอยงามดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๕๙

เด็กชายกิติกวิน เหมือนสังข์ดี
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๐

เด็กชายชานน แก้วปานกัน
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๑

เด็กชายชินภัทร ชาววังเย็น
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเมฆ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เหมือนสังข์ดี
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๔

เด็กชายณัฐภูมิ เหมือนสังข์ดี
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๕

เด็กชายพาณิภัค สังขบุตร
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๖

เด็กชายไพโรจน์ มหาบุญ
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๗

เด็กชายนิรุต บุญเมฆ
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๘

เด็กชายธนดล เปยมสกุล
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๖๙

เด็กชายศุภณัฐ วงษ์สุวรรณ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๐

เด็กชายอภิวัฒน์ ธิวาลัย
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๑

เด็กหญิงจิตติสุดา นงนุช
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๒

เด็กหญิงญานัฬภัค โพธิพล

์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงสิตานันท์ พลายเงิน
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๔

เด็กหญิงลดาวัณย์ โสมโสภา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๕

เด็กหญิงสุคนธมาศ มามีสุข
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ มนตรี
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มีชนะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วบ้านสิงห์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๗๙

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วเรือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยโคตร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๑

เด็กหญิงกุลณัฐ หงษ์เวียงจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๒

เด็กหญิงอัจฉา ถนัดรบ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๓

เด็กหญิงชุติมา เซียงหลิว

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงขวัญดาว พรมมี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๕

เด็กชายพงศ์พล อินทะชัย
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๖

เด็กหญิงสุธาสินี หนองทราย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๗

เด็กชายคุณากร เซียงเจ๊ว

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๘

เด็กชายนภัทร ผิวสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๘๙

เด็กหญิงทิตตยา กรณ์สิงห์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๐

เด็กชายกฤษกร แห้วเพ็ชร์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มันคง

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๒

เด็กชายณัฐภูมิ พันธ์แตง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๓

เด็กชายณัฐชัย ผ่องคงอ่วม
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ พรามมณี
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๕

เด็กชายวีรภัทร พินพวง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๖

เด็กชายอดิสร ธนาโชคพุฒิพงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๗

เด็กหญิงกาญจนา โพธิทอง

์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๘

เด็กหญิงไขแสง เซียงจง

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๗๙๙

เด็กหญิงชลธิชา นำแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๐

เด็กหญิงณัฏฐชา วงศ์วาส
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๑

เด็กหญิงดาราธิป เกิดสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๒

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ศรีรอด
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงทิพวรรณ ศรีรอด
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๔

เด็กหญิงธนพร พรมลา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๕

เด็กหญิงพิมพิกา ภูฆัง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๖

เด็กหญิงภัสสร เกิดเมือง
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงวิยาดา งิวลาย

้

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๘

เด็กหญิงศศิชา ว่องมหาชัยกุล
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๐๙

เด็กหญิงศศิวิมล แสงสี
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๐

เด็กหญิงอณิษฐา พันธ์แตง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๑

เด็กชายสวิชญา รักษี
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๒

เด็กหญิงจิราวรรณ สายพัฒน์
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๓

เด็กชายติณณภพ คำตัน
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๔

เด็กหญิงพัทธ์ชนก ประสพผล
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๕

เด็กชายรังสิมันต์ ราชวงศ์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๖

เด็กชายชัยธวัช ภูฆัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๗

เด็กชายธัชธรรม เซียงจง

่

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๘

เด็กชายสิรวุฒิ อ่อนวิมล

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๑๙

เด็กชายกฤตนุ พันธ์แตง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๐

เด็กชายพนธกร หอมกลาง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๑

เด็กชายอิทิธ์พัทธ์ ไทยลา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๒

เด็กชายสรวิศ ฮวบเล็ก
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๓

เด็กหญิงธนภัค กล้าหาญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงพีรชยา ว่องมหาชัยกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๕

เด็กหญิงวารุณี แดงด้วง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๖

เด็กหญิงเปรมวิภา สายงาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงจิราพร ประดิษฐ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๘

เด็กชายณัฐชัย ทาทิพย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๒๙

เด็กชายณัชพล พันยุโดด
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๐

เด็กชายธนพจน์ สำเนียงเย็น
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๑

เด็กชายณัฐภัทร์ ดาวงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๒

เด็กชายวรวิทย์ พินพวง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๓

เด็กชายปญญากร แซ่เล้า
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๔

เด็กชายณัฐพัชร แห้วเพชร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๕

เด็กชายธนกาญจน์ ประวะขัง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๖

เด็กชายณัฐภูมิ นิลรอด

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงพรไพลิน แสงใส
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงวรัมพร สุขพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงณัฐนิชา แอ่นเพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา การุณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ โพธิพันธ์

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แก้วปรางค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๓

เด็กชายธนนภัทร สำลีอ่อน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ ทองสายใจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงลักขณา ไทยลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงสิรีธร เฉยศรีเพ็ชร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๗

เด็กหญิงสุนิสา ไทยลา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๘

เด็กชายปรเมศ์ ชาวประทุม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๔๙

เด็กชายธีรยุทธ กรณ์สิงห์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๐

เด็กชายธนวิชฌ์ สีลา
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๑

เด็กหญิงนิตยา ซือสิน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นามโชติ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๓

เด็กชายสิงหา กันต์พงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๔

เด็กชายพัชรพล พรมจันทร์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๕

เด็กชายวรายุส กันต์พงษ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงวีรภัทรา ทองสุข
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงโยษิตา แพนน้อย
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๘

เด็กชายธนกร กันต์พงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงทิตย์นภา ม่วงจาบ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีหว้าสระสม
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๑

เด็กชายศิวะ นามวงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฉิมทอง
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ มณีแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๔

เด็กหญิงโยษิตา มูลเงิน
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๕

เด็กชายศรุต ชาวทหาร
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๖

เด็กหญิงพรพรรณ สืบเรือง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๗

เด็กชายวรพจน์ โตแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๘

เด็กชายอรรถพล ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงประภาสิริ แซ่ไหล
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงนภาพร จิระพันธ์วานิช
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงดวงใจ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๒

เด็กชายศิระพัฒน์ คุณมาสี
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๓

เด็กชายอวิรุทธ์ แสงจันทร์งาม
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ขวัญทอง
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๕

เด็กหญิงปทิตตา พระวงค์
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๖

เด็กชายพุฒิพงค์ ศรีทอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๗

เด็กชายกฤตพจน์ ดีเมฆ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๘

เด็กชายจิรภัทร ศรีบุตรดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๗๙

เด็กชายชนิตว์นันท์ น้อยนาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๐

เด็กชายตรีวิทย์ จันทวาส
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๑

เด็กชายวีรพล พรมหนองโดก
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๒

เด็กชายวีรภาพ พรมหนองโดก
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๓

เด็กชายสิรภพ วัตธุรัฐ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๔

เด็กชายสุรเสกข์ ชาวทหาร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๕

เด็กชายปภาวิน เพ็งสัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๖

เด็กหญิงกาญจนา แซ่ลิม

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา นพคุณ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สว่างศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๘๙

เด็กหญิงพรประภา ศรีภุมมา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๐

เด็กหญิงอาภาสิริ เมืองมนต์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๑

เด็กหญิงณภัทร ตันเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงปทมาพร ศรีรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงนภัสกร หมืนเอ

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๔

เด็กชายกิตตินันท์ ครุฑวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๕

เด็กชายวัชรมัย เพชรนิล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๖

เด็กหญิงยาใจ สงฆ์มีสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๗

เด็กชายกิตติภูมิ อยู่ญาติมาก
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๘

เด็กชายชนาธิป ชาวบ้านกร่าง
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๘๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ งอนเพ็ชร
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จำปานิล
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๑

เด็กหญิงณัฐกร รัตนวงศ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๒

เด็กหญิงทิฆัมพร หงษาวะดี
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงปาณิสรา เทพชมภู
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๔

เด็กหญิงสาวิตรี ถาวรรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๕

เด็กหญิงสาวิตรี แก้วตาสาม
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๖

เด็กชายศุภวัทน์ เตียะเพชร
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๗

เด็กชายชนาทิป ยังพะยอ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๘

เด็กชายภานบ ภีมภัสสร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงนภาพร เหลามี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๐

นายปณณทัต พรหมกุล
๒๒/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๑

เด็กหญิงแสงดาว เพ็งอุ่น
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๒

เด็กชายกันต์ธร ปานนาค
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๓

เด็กชายกิจประเสริฐ เกิดศิริ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีมิงมณีชัย

่

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๕

เด็กชายชญานนท์ งามยิง

่

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๖

เด็กชายเจษฎา งามยิง

่

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๗

เด็กชายณัฐกิตต์ เพิมงาม

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๘

เด็กชายธนกร สินธพ
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๑๙

เด็กชายนัทธมน สุวรรณมุก
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๐

เด็กชายพฤกษา ศรีสุนาครัว
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๑

เด็กชายภัทราวุธ ใจกล้า
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๒

เด็กชายวีรวัฒน์ ศรีอ่อน
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๓

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ขอสุข
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๔

เด็กชายศุภกร พยาบาล
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงกนกพร สระทองใจ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงจิราพัชร อินทร์แตง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ละว้า
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๘

เด็กหญิงไฉไล เมืองมนต์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๒๙

เด็กหญิงพัชรดา พึงกุล

่

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงมัณฑิตา สามง่ามไกร
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๑

เด็กชายพิชญะ โกจนาท
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงอรอุรินทร์ อยู่พุ่ม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา หงษ์เวียงจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๔

เด็กหญิงนัชชา แซ่คู

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๕

เด็กหญิงศศิธร จันทร์อินทรีย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๖

เด็กชายรัตนพล จันทร์หอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๗

เด็กชายเมธา สามง่ามไกร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๘

เด็กชายภาสกร -
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงณิชนันท์ รักอู่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๐

นายอนิรุตติ

์

ผาริโน
๑๑/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๑

เด็กชายสิทธิกร ยุรยาต
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๒

เด็กชายอภิวัฒน์ คุ้มยวง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๓

เด็กชายธงชัย เหลืองรุ่งทรัพย์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๔

เด็กชายสิทธิชัย เอียมสะอาด

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๕

เด็กชายพชรพล อ่อนแหยม
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๖

เด็กชายธนดล สระทองจวง
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๗

เด็กชายสุทธิกาญจน์ ยาวิชัย
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๘

เด็กชายกชกร

เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา ๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ คุ้มยวง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๐

เด็กหญิงเกวลิน สระทองแพ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ตัน
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๒

เด็กหญิงปณฑิตา แก้วแดง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ขำเจิม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๔

เด็กชายณฐนนท์ สระทองจวง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงวศินี อรุณแสง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๖

เด็กชายภรันยู แซ่อุ่น
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๗

เด็กชายเสาวภาคย์ แซ่เล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๘

เด็กชายจิรภัทร แซ่ตัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๕๙

เด็กชายภควัต มากาเรือน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ มีธวัช

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๑

เด็กหญิงพรนภา กำกอสด
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๒

เด็กชายสุธีมนต์ จำปากุล
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๓

เด็กชายอันนา กาญจนบูรพา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๔

เด็กหญิงวรารักษ์ แก้วสมนึก
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๕

เด็กหญิงธัญดา พวงไทย
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๖

เด็กหญิงธัญชนก ชาวบ้านใหม่
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๗

เด็กชายนิธินันท์ พูลสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ตันชิน
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๖๙

เด็กชายยุทธศาสตร์ อักษรศาสตร์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๐

เด็กชายหัตชัย แก้วสุวรรณ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๑

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

หมืนลาภ

่

๒๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๒

เด็กชายธนบดี ไพรศรี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๓

เด็กชายทิวากร สระทองรอด
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๔

เด็กชายศราวุธ ก้อนชัยภูมิ
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๕

เด็กชายพรพจน์ กระแสร์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๖

เด็กชายธันวา แสงดาว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๗

เด็กหญิงอิสรีย์ จันทร์โคตร
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงกุลธิดา เนียมหอม
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงศศิกานต์ วัฒนปริญญา
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๐
เด็กหญิงพัชราลักษณ์ โฉมตระการ

๑๗/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๑

เด็กหญิงราชาวดี สุวรรณประเสริฐ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๒

เด็กหญิงจิดาภา รอดเจริญ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงกชนันท์ คนผิวเกลียง

้

๒๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงสุภัสสร ม้าเทศ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๕

เด็กหญิงนันทนา ธรรมมะ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๖

เด็กชายธนากฤต ดึนขุนทด
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๗

เด็กชายวินิตฉัย บุญเทียน
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๘

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญตา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๘๙

เด็กชายวรวัฒน์ จันทร์ชุ่ม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๐

เด็กชายสุริเยนทร์ ขันทอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๑

เด็กชายจิรวัฒน์ เรืองศิริ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๒

เด็กชายพงศ์ภัค เข็มทอง
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๓

เด็กชายรัฐภูมิ แซ่เจียม
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

โตไร่
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๕

เด็กชายหัสดิน จิตนิยม
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๖

เด็กชายสิงหราช สงล่า
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงศริญญา ชมภู่
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๘

เด็กหญิงอมรารัตน์ เมฆฉาย
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๐๙๙๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ มูลยิง

่

๒๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๐

เด็กหญิงจรรยา สรงกระสินธุ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงสุชาดา แย้มศักดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๒

เด็กหญิงปุณยวีร์ แซ่ฉิน
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๓

เด็กหญิงนริชศรา อาจคงหาญ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๔

เด็กหญิงสิดาพร เพ็ชรหนู
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๕

เด็กหญิงจิราภัทร ละดาดาษ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงกุลธิดา ลาซ่า
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๗

เด็กชายภูมิณรงค์ สะสม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๘

เด็กชายนิรุจน์ ขันทองดี
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๐๙

เด็กชายสรวิศ หินผา
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๐

เด็กชายนรินทร์ คงมา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๑

เด็กชายวรโชติ ทองคำ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๒

เด็กชายธนกรณ์ คุ้มใจดี
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๓

เด็กชายชลธี วงศ์ศรีสังข์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๔

เด็กชายรัตนกร พันธ์ทับทิม
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๕ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๕

เด็กหญิงสิริวิมล ศรีสมบูรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๖

เด็กหญิงศิรินภา โพธินิยม

์

๑๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๗

เด็กหญิงเบญจพร ชัยฤทธิ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๘

เด็กหญิงธัญสินี นาคโชติ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๑๙

เด็กหญิงบุญยานุช โพธิศรีทอง

์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๐

เด็กหญิงณัฏฐนิช มโนสุตริตชน
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงอริสา ผิวเผือด
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๒

เด็กหญิงธนธรณ์ ลิขิตบัณฑูร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๓

เด็กชายณัฐพล ผาสุข
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๔

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ชูรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๕

เด็กชายศุวกร แซ่จันทร์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๖

เด็กหญิงศรัณยา วงค์สอาด
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๗

เด็กชายชัชพล สมาวงค์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๘

เด็กชายศราวุฒิ ทวนเงิน
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๒๙

เด็กหญิงศริณย์พร แสนเงิน
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา หงษ์เวียงจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๑

เด็กหญิงพิมชนก ศรีดี
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๒

เด็กชายนนทกร อินอำคา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๓

เด็กหญิงลลิตา ทับทิมเทศ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงกนกพิชญ์ แซ่ตัน
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๕

เด็กหญิงณัฐชนก หาทรัพย์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๖
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ เขียวสด

๒๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๗

เด็กหญิงวิมลสิริ บัวคลี

่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๘

เด็กหญิงสุชานาถ จิตประเดิม
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๓๙

เด็กหญิงชนาภัทร รุ่งเรือง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๐
เด็กชายอนุชาศิริโชติ อนุสนธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริรักษ์
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๒

เด็กชายทัพชัย สารธรรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๓

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ รุ่งศิริมงคลชัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๔

เด็กชายเจษฎา ศรีดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๕

เด็กชายเตชวิช นกอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๖

เด็กหญิงเกวลี รอดภัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๗

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

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๘
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

ไทยศรี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ หารดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๖ / ๓๘๓
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กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๐

เด็กชายเทิดไท้ หงษ์ทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีอุบล
๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๒

เด็กชายเสกศรันย์ ทำดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๓

เด็กชายรณกร สโรบล
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๔

เด็กชายนพนนท์ แก้วแดง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๕

เด็กชายธีรภัทร ไพรศรี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงสุภาดา กาฬษร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๗

เด็กชายพงศธร สรงกระสินธุ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๘

เด็กหญิงกนกพร ธัญญเจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๕๙

เด็กชายปณต นพรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๐

เด็กชายยุทธนา สุขพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๑

เด็กชายวิศรุต มังคุด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๒

เด็กหญิงไอริณ -
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ เตียะเพชร
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๔

เด็กชายฐิติพงศ์ เนียมตัง

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๕

เด็กหญิงรุ้งมณี บุญแท่น
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๖

เด็กชายวีระพล ทองฤทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๗

เด็กชายประสิทธิ

์

สระพรหม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๘

เด็กชายภาคิน คำรัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๖๙

เด็กหญิงสุนทรี หาทรัพย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๐

เด็กชายยศวัฒน์ วงศ์ศรีแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๑

เด็กชายกฤษฎาพร หมวดผา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๒

เด็กหญิงศิริพร หมวดผา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ งามยิง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๔

เด็กชายเสกสรรค์ รอดภัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๕

เด็กชายชูเกียรติ สิงห์สม
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๖

เด็กชายเมธา อาจคงหาญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๗

เด็กชายภัทรพล อยู่คง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๘

เด็กชายกิตตินันท์ เซียงหว็อง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงอรัญญา เซียงฝุง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๐

เด็กหญิงสุพิศตรา ศรีดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๑

เด็กชายนัทธกร สิริสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๒

เด็กชายสุธีร์ จิตรวุฒิสิริโชติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๓

เด็กชายศุภกิตต์ วิจารณ์ไพบูลย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๔

เด็กชายธเนศ ใจยังยืน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๕

เด็กชายเนธิราช การเพียร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๖

เด็กชายวิรุณศักดิ

์

จะปูง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๗

เด็กหญิงนนทิชา พันธ์แตง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๘

เด็กชายกีรติ สุวรรณวิภานนท์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๘๙

เด็กชายณัฏฐพล เจียเจริญ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๐

เด็กชายชานนท์ พุทธศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๑

เด็กชายอานุภาพ เขียวเพกา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงฐิติมา ยอยรู้รอบ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงพัชรพร พานกูล
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา เชาว์เครือ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๕

เด็กหญิงรัตนากร พรมถิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงณิชา ปานทังทอง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๗

เด็กชายพรภวิษย์ อนุรักษ์นิยม
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๘

เด็กชายธีรภัทร์ ญานิวงศ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๐๙๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ ขุนณรงค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๐

เด็กชายสิริภพ ปูกุลณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๑

นางสาวชลธิชา ชุ่มเพ็งพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๒

เด็กชายณัฐพงศ์ โสอุดร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๓

เด็กชายกิตติทัศ แซ่เสียว

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ วังกุ่ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๕

เด็กหญิงศศิชา เชือรุ่ง

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๖

เด็กหญิงนพวรรณ โตแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เจริญผล
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๘

เด็กหญิงวรัมพร มากมาย
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๐๙

เด็กหญิงมณฑกานต์ สาระศาลิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา คงเจริญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๑

เด็กหญิงภัคจิรา วังกุ่ม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๒

เด็กหญิงกัณฐิกา ไทยทนงศักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๓

เด็กชายพีรพงษ์ ธนะสมบูรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๔

เด็กชายกฤษณพล ตริสิริวัฒน์กุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๕

เด็กชายบูรณ์พิภพ เกิดโภคา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๖

เด็กชายพงศ์พร คงประโคน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๗

เด็กหญิงมุทิตา กลำเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๘

เด็กชายศรัณยู สัมพัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๑๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ เสลาคุณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๘ / ๓๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๐

เด็กชายธนภูมิ คำวิจิตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๑

เด็กชายศรัณย์พร เชือโห้

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พรมนัส
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๓

เด็กชายธนบดี สืบบุก
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๔

เด็กหญิงภานุศรี ด้วงปลี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๕ เด็กหญิงประกายกาญจน์

หอมทวนลม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๖

เด็กหญิงพนิดา สืบบุก
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๗

เด็กหญิงญาดา หมดทุกข์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๘

เด็กชายศรัณยู ปองกัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๒๙

เด็กหญิงนฤมล เชือทอง

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๐

เด็กชายกฤตนัย หอมทวนลม
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ มะลิพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๒

สามเณรนพดล เมืองปอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๓

เด็กชายกิตติพัทธ์ วงษ์น้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๔

เด็กชายฐิติพันธุ์ วังกุ่ม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๕

เด็กชายบดินทร์ ใสกระจ่าง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทวีศรี
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๗

เด็กชายทรงธรรม ด่านแพ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๘

เด็กชายชัยวัฒน์ คงฤทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๓๙

เด็กชายนิพัทธ์ ภาคภูมิ
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๐

เด็กชายอนุกร หอมทวนลม
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงกนธิชา ทวีศรี
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๒

เด็กหญิงกมลวรรณ วงษ์น้อย
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๓

เด็กหญิงณัฐพร ทวีศรี
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๔

เด็กหญิงธัญชนก เขาเขียว
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๕

เด็กหญิงปญญพัฒน์ ปทุมสูติ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงพรรณภัค ธรรมเนียมไทย
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๗

เด็กหญิงสมฤทัย ทวีศรี
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๘

เด็กชายเอกรินทร์ หอมทวนลม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๔๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ ปนทองสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๐

เด็กชายดนุพล ด้วงปลี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๑

เด็กหญิงธัญญรัตน์ นามเสนาะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงขวัญศิริ ช้อนใจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๓

เด็กหญิงสุธาสินี ทวีศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๔

เด็กชายมนัสศักดิ

์

ใจอดทน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุริยะจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๖

เด็กชายศุภกฤษ สมจิตร์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๗

เด็กชายวัฒนชัย จันทร์อากาศ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๘

เด็กหญิงปภัสสร พลับฉิม
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๕๙

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ หาพรหม
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๐

เด็กหญิงศสิธร เมฆสูงเนิน
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๑

เด็กชายภคนันท์ หมื่นอาจ

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๒

เด็กหญิงสายธาร หลำเล็ก
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงณัฐสุดา คำแสง
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๔

เด็กชายชนาวีร์ แก้วเชียงทอง
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๕

เด็กชายอัครพนธ์ วงษ์น้อย
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๖

เด็กชายจิรพงษ์ แก้วจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พุทธวงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๘

เด็กชายวิทวัส จำเมือง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๖๙

เด็กชายกิตติกวิน ผิวเกลียง

้

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๐

เด็กหญิงธิญาดา เกิดโภคา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงเขมจิรา ทับมนเฑียน
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๒

เด็กหญิงณัชชา เกตุจุฬา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงณัฐชา สนองชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๔

เด็กหญิงฐิติญา อยู่เอียม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๕

เด็กหญิงพรชิตา คชนาวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ อนุมาตย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๗

เด็กชายนพชัย โพธิพรหม

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๘

เด็กชายศุภกร สร้อยบุญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๗๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

จันธานี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๐

เด็กชายธีร์ธวัช เกิดโภคา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๑

เด็กชายธนพล สืบแย้ม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๒

เด็กชายนันทพงศ์ อยู่เอียม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๓

เด็กชายสงกรานต์ เนตรนิยม
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๔

เด็กชายเอกลักษณ์ คุณทา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๕

เด็กหญิงนัชชนันท์ พรมสิทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ ปโย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๗

เด็กหญิงสิริรักษ์ สง่าแดน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๘

เด็กหญิงจันทกานต์ นาเครือ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๘๙

เด็กหญิงณหทัย คำเรืองบุญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๐

เด็กหญิงอรรัมภา จันทร์เพ็ง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๑

เด็กหญิงธนิดา หมดทุกข์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๒

เด็กชายนนทกร เชือวงษ์

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๓

เด็กชายเจษฎากร พลาเลิศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๕

เด็กหญิงนันทิชา จีนจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๖

นางสาวนิรชร ดัดจอหอ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๗

เด็กหญิงณัฐชา หอมชืนจิตร

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๘

เด็กชายกฤษณะ คล้ายวิมุติ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๑๙๙

เด็กชายกัญจน์ มหัทธนานนท์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๐

เด็กชายปุญญพัฒน์ อ่อนอินทร์
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๑

เด็กชายพิสิฐ อินทร์อำนวย
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ หมืนอาจ

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๓

เด็กชายพงศกร พรหมชนะ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๔

เด็กชายเลิศพิพัฒน์ หงษ์โต
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๕

เด็กชายอนวัช พันธ์แตง
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๖

เด็กชายอัครพล สุวรรณพร
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๗

เด็กชายอัยการณ์ ประพฤติธรรม
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๘

เด็กหญิงกชกร ใจดี
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ วังกุ่ม
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๐

เด็กหญิงกวิตา เกิดดี
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๑

เด็กหญิงขวัญข้าว ศรีจันทร์อินทร์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๒

เด็กหญิงนัทธมน เมฆขาว
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๓

เด็กหญิงประภาพันธ์ เมืองเชียงหวาน
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๔
เด็กหญิงปรีณาพรรณ ประทุมสูตร

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงสุนิสา พยาบาล
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๖

เด็กหญิงอัยลิษา เซียงหลิว

่

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๗

เด็กชายจักรพงศ์ อ่อนดีธนาวัฒน์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงไผ่ทอง งามใส
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๑๙

เด็กหญิงเนตรดาว สินบัว
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๐

เด็กชายวีรพัฒน์ ใจดีเลิศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๑

เด็กชายอุดมเดช หนองสูง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ไผ่ล้อม
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๓

เด็กชายปญญา จ่าอยู่
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๔

เด็กชายชยพล สืบบุก
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๑ / ๓๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๕

เด็กชายพิพัฒน์ สืบแย้ม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๖

เด็กชายลักษมิกร ผาแก้ว
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๗

เด็กชายอรรถพล อยู่เอียม

่

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๘

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ จันธานี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๒๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ ตะคำ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๐

เด็กหญิงบุญยาพร ก้อนทอง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๑

เด็กหญิงสุธาสินี รักษาศักดิชัย

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๒

เด็กหญิงสุภัสสรา สืบพลาย
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๓

เด็กหญิงศศิวิภา รัตนสมบูรณ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๔

เด็กหญิงกชมน สืบศักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๕

เด็กชายณัชพล แซ่ตัง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงแพรวา เพ็งแจ่มศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๗

เด็กชายณัฐพล แบ่งเพชร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๘

เด็กชายอธิราช หารสุโพธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๓๙

เด็กหญิงสุวิชาดา โสไกร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๐

เด็กหญิงอนันตญา เหมาเพชร
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๑

เด็กหญิงกนกนิภา ข้อเพ็ชร
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๒

เด็กชายอภิศักดิ

์

เตียะเพชร
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๓

เด็กชายกิตติภัทร์ โพธิศรี

์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๔

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ม่วงเพชร
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๕

เด็กหญิงกานดารัตน์ สายเพ็ชร
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๖

เด็กหญิงอาทิตยา ดียิง

่

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๗

เด็กชายนิทธนต์ แปนเพ็ชร
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงจันทกานต์ ณะกองดี
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๔๙

เด็กชายวงศธร เรืองขจร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๐

เด็กชายณัฐพล สายเพ็ชร
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๑

เด็กชายมงคลชัย เผือดทะกิจ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๒

เด็กชายชัยเดช สว่างอารมณ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๓

เด็กชายนภัสกร หมอยาดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๔

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ กัณฑ์เทศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๕

เด็กชายปาราเมศ ขจร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๖

เด็กชายพิสิษฐ์ ทรัพย์จำนงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขันธะวิชัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อยู่เอียม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๕๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ ขจร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๐

เด็กหญิงกันต์กมล สุวรรณศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๑

เด็กหญิงสุมาลี ข้อเพ็ชร
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๒

เด็กชายนิธิวิรุฬห์ ภูมิมาลา
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๓

เด็กชายณัฐวุติ ตันสุวรรณ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลผล
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๕

เด็กชายอดิศร อ่อนละไม
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๖

เด็กชายภูมิภัทร เหมือนสังข์ดี
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พุกคุ้ย
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้ววงษ์ล้อม
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๖๙

เด็กชายธนกร เชืองาม

้

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๐

เด็กชายพรชัย อาจคงหาญ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๑

เด็กหญิงกนกพร รักบุญ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๒

เด็กชายวีรพัฒน์ ศรีบุตรดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๓

เด็กหญิงอรณิชา เชืองาม

้

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๔

เด็กชายอัครเดช ฉัตรทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๕

นางกชวรรณ สมคิด
๐๑/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๖

นางสาวกนกวรรณ บริสุทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๗

นางสาวกุสุมา บุญมี
๑๔/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๘

นางจัญเพ็ญ หอมทวนลม
๑๘/๐๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๗๙

นางจันทร์ฉาย จงศุภวิศาลกิจ
๑๘/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๐

นายชัชนันท์ บูรกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๑

นางสาวชุติมา สาระศาลิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๒

นางสาวทัศนีย์ เมืองช้าง
๒๓/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๓

นายธนชัย สุ่มเล็ก
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๔

นางสาวนภาวัน ผิวอ่อน
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๕

นายนวพล ใจดีเลิศ
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๖

นายบุญนำ อยู่เอียม

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๗

นางสาวบุญพา เชาว์รักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๘

เด็กชายสิรภัตร ศรีเหรา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาจิตต วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๘๙

เด็กหญิงจริยาพร ช้างเขียว
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเมตตาจิตต วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๐

เด็กหญิงจิรัชยา อ่อนเทศ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมตตาจิตต วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงญาณิศา บุญธรรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาจิตต วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ สระทองพลอย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาจิตต วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๓

เด็กชายวโณทัย มีศิริ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาจิตต วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงทิฆัมพร บุญธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมตตาจิตต วัดพรหมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๕

เด็กชายธนพนธ์ ศรีสนิท
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมตตาจิตต วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๖

เด็กชายเตชิต เกิดโภคา
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๗

เด็กชายวิทวัส โพยนอก
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๘

เด็กชายปฐพี เกตุประทุม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๒๙๙

เด็กหญิงวิมพ์วิภา สิงห์ธะนะ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๐

เด็กชายมโนเชาว์ มังคัง

่ ่

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๑

เด็กหญิงสวภัทร วิเศษสิงห์
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๒

เด็กชายวัฒนชัย เพ็งหนองโพธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสวัสดิเจริญ

์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๔

เด็กหญิงณัชชา พรมชะนะ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๕

เด็กหญิงณิชา เจริญสุข
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๖

เด็กชายพุฒิพงษ์ จันทร์สวาท
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงกมลชนก อ่อนเทียง

่

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๘

เด็กหญิงพิชญาพร กลาบทอง
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๐๙

เด็กชายธนวัฒน์ ทวีศรี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๐

เด็กชายเจตริน จันทร์สวาท
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๑

เด็กหญิงกิตติมา สีหานาถ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๒

เด็กชายชนินทร์ เปรมปรีดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๓

เด็กหญิงสุภัสสรา คนแรงดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๔

เด็กชายณัฐพล ไทยเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๕

เด็กชายธนภัทร แปนทอง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๖

เด็กชายสมเกียรติ หวังกุ่ม
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๗

เด็กหญิงณัฐมล ไทยเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๘

เด็กหญิงภคพร เปนใจช่วย
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๑๙

เด็กชายชญานนท์ จำปารักษ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๐

เด็กหญิงอิริยา ทวีศรี
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๑

เด็กหญิงพัชญาภา ท้าวสุวรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๒

เด็กหญิงปุณยนุช สืบดา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๓

เด็กชายภาณุพงศ์ คงทน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ เดชา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๕

เด็กหญิงวนิดา สืบกลัด
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๖

เด็กชายจิรายุ โจโฉ
๐๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๗

เด็กชายเตวิช พิกุลแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๘

เด็กชายอิทธิกร อ่อนตีบ
๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๒๙

เด็กหญิงกัณฐิกา เส็งดอนไพร
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๐

เด็กหญิงจุฑามณี รู้ระวัง
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงชมพูนุช อ่อนตีบ
๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๒

เด็กหญิงณัฐวดี วิเศษสิงห์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๓

เด็กหญิงปพิชญา สาระศาลิน
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๔

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โพธิทอง

์

๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๕

เด็กหญิงอนันดา ลำใย
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๖

เด็กชายธีรดนย์ สีนวน
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๗

เด็กชายภควัต เส็งดอนไพร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๘

เด็กหญิงจิรัชยา ทับทิมทอง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงพุธทิชา คำหอมกุล
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๐

เด็กหญิงวิภาวินี แช่มชืน

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เทียงธรรม

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๒

เด็กหญิงอรจิรา แก้วปรากฎ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๓

เด็กชายภูริภัทร ลักษณ์พุ่มโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ประดิษฐ์บรรจง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๕

เด็กหญิงกัลญารัตน์ ใคร่ครวญ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๖

เด็กหญิงรัชดา ห้วยกระเจา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๗

เด็กหญิงอัญชิษา เทียงธรรม

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ เทียงธรรม

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๔๙

เด็กหญิงสิริกัญญา สืบกลัด
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๐

เด็กหญิงฐิติชญา ห้วยกระเจา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๑

เด็กหญิงเบญญาพร จวงจันทร์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงพพัฒน์นภา กำแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๓

เด็กหญิงเพชรลัดดา ก้อนทอง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๔

เด็กชายกฤตนัย ใคร่ครวญ
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๕

เด็กชายชัยวัฒน์ สุขธูป
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๖

เด็กชายธนพงษ์ โภคา
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๗

เด็กหญิงธัญสินี บุญอ้ม
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๘

เด็กชายศิวัฒน์ พงษ์โพธิชัย

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๕๙

เด็กชายปยพัทธ์ สายทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๐

เด็กหญิงอุมากร สืบดา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๑

เด็กหญิงสะมิตา กู้ทรัพย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๒

เด็กชายนรินทร โภคา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๓

เด็กหญิงวิชุดา กำมะณี
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๔

เด็กชายธนภูมิ สืบด้วง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๕ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เอียมสุภา

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ คำธิศรี
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๗

เด็กชายทวีชัย มณีอินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๘

เด็กชายธนชาติ ทะนี
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๖๙

เด็กชายธนพล แผนสันเทียะ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๐

เด็กชายธวัชชัย หมวดหงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๑

เด็กชายพงศกร พูลขวัญ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๒

เด็กชายวงค์วุฒิ บุตรพุ่ม
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๓

เด็กชายวิภพ นกดำ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๔

เด็กชายสันติชัย จันทร์หอม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๕

เด็กชายสุทธิลักษณ์ กันต์พงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๖

เด็กหญิงจิดาภา ปโย
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๗

เด็กหญิงจารีย์ พัดโต
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๘

เด็กหญิงณัฐชนก จันทร์หอม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๗๙

เด็กหญิงณัฐฐาพร ใคร่ครวญ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๐

เด็กหญิงศิริภัสสร แซ่ตัน
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๑

เด็กหญิงอาทิตยา โฉมตระการ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๒

เด็กหญิงณัฐชา จันทร์หอม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๓

เด็กชายศราวิน นงลักษณ์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๔

เด็กชายนำใจ คุ้งลึง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๕

เด็กหญิงปยะพร -
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๖

เด็กหญิงพิชญาพร คำปาน
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๗

เด็กชายภัทรพล วงษ์มาดิษฐ์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๘

เด็กหญิงสาริกา ใคร่ครวญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๘๙

เด็กชายอัฎฐพล วรรณบุตร
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๐

เด็กชายวรรณใหม่ จันทร์แรม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๑

เด็กชายมนัญชัย ชาวยศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ อำภาพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๓

เด็กชายณัฐพล โพธิศรีทอง

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๔

เด็กชายธเนศ นกดำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๕

เด็กชายศิริวิชญ์ เซียงหว่อง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๖

เด็กหญิงณัฐพร โพธิศรีทอง

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๗

เด็กหญิงสิริวิมล สุขธูป
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๘

เด็กชายรามภูมิ ใคร่ครวญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๓๙๙

เด็กหญิงชลธิชา โตแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๐

เด็กชายธนากร ใคร่ครวญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๑

เด็กชายพสิษฐ์ นากสกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๒

เด็กชายทีรวัฒน์ -
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๓

เด็กชายปยะ -
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๔

นายโบ่โบ่ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๕

เด็กหญิงชุติมา -
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๖

เด็กชายอำนาจ แก้วคำแดง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๗

เด็กชายเติล

้

-
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๘

เด็กชายสุริยนต์ ศรีอริยะกุล
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๐๙

เด็กหญิงณิชกานต์ เจียงวงค์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๐

เด็กหญิงพิมพ์ใจ บุญมี
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๑

เด็กหญิงสายนำ -
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๒

เด็กหญิงแพรพิไล กรับทอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๓

เด็กหญิงจิราพร -
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๔

เด็กหญิงสุธิรา ไร่เกษมสุข
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๕

เด็กชายสมชาย -
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๖

เด็กหญิงมะนาว -
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงผิว

่

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๘

เด็กชายพิสุทธิพงษ์

์

ดินทราย
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กาญจนพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๐

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญรอด
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๑

เด็กชายอนุภัทร์ -
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๒

เด็กหญิงกิตติกา เขมวิศัลยพงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๓

เด็กชายอองจนัย -
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๔

เด็กชายรณชัช -
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๕

เด็กชายสายัญ -
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๖

เด็กหญิงขวัญชนก แดงกำ
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา พรมมา
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ชูทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๒๙

เด็กหญิงนงนุช -
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๐

เด็กหญิงเอเต็น -
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๑

เด็กหญิงอินทิรา -
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๒

เด็กหญิงวรรณิกา -
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๓

เด็กหญิงมอส -
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๔

เด็กหญิงสุพรรณษา -
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๗ / ๓๘๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๕

เด็กชายนัท -
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๖

เด็กชายบอย -
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๗

เด็กชายเอ -
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๘

เด็กชายสุพรรณ -
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๓๙

เด็กชายวรเดช ชลิตาวรุณ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๐

เด็กหญิงนำฝน -

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๑

เด็กหญิงฟา -
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๒

เด็กหญิงดาว -
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๓

เด็กชายนพเดช -
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๔

เด็กชายบุญจันทร์ -

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา -
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๖

เด็กหญิงกัญญา -
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๗

เด็กชายชินณวัตร์ กาวินำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๘

เด็กชายวสัน -
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๔๙

เด็กชายเมธา ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงพลอย ทองผาตระกูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๑

เด็กชายพีรทัต ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ชันทะมา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๓

เด็กชายภานุวิชย์ ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๔

เด็กชายศุภกฤต เทียมถนอม
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๕

เด็กชายอติกานต์ ไกรเกรียงนิยม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ไม่มีนามสกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๗

เด็กชายอาทิตย์ ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๘

เด็กชายตัวเล็ก ไม่มีนามสกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๕๙

เด็กชายธีรพัฒน์ สมศักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๖๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๖๑

เด็กหญิงกชกร ไม่มีนามสกุล
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์ษา
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๖๓

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีสุพรรณ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๖๔

เด็กหญิงนำตาล ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๖๕

เด็กหญิงบาร์บี

้

ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ่อ่อนศรี
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๖๗

เด็กหญิงวิมล แสนศาสตรา
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๖๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๖๙

เด็กหญิงบุญญา ผาภูมิสมบูรณ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๗๐

เด็กหญิงพิจิตรา ไม่มีนามสกุล
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๗๑

เด็กหญิงศรสวรรค์ โคจำนงค์
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๗๒

เด็กหญิงเอมอร ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๗๓

เด็กหญิงเอ ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๗๔

เด็กหญิงรินรดา หมืนสกดดี

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๗๕

เด็กหญิงวรกมล บุตะเคียน
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๗๖

เด็กหญิงญาณิศา มาลัย
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๗๗

เด็กชายสามชัย -
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๗๘

เด็กหญิงสร้อย -
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๗๙

เด็กหญิงโซมา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๘๐

เด็กชายกาว -
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๘๑

เด็กชายบอล -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๘๒

เด็กชายซู -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๘๓

เด็กหญิงอิอิ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๘๔

เด็กหญิงจีน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๘๕

เด็กหญิงโด -
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๘๖

เด็กชายทวน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๘๗

เด็กหญิงเอ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๘๘

เด็กหญิงโพนอ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๘๙

เด็กหญิงลูกหมี ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๙๐

เด็กชายปณวัฒน์ แซ่เฮ่อ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๙๑

เด็กหญิงกมลวรรณ์ ทองภูบาล
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๙๒

เด็กชายชัชวาลย์ จันทร์มา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๙๓

เด็กชายพงศกร มาพัวะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๙๔

เด็กชายไทสาน อุดมพร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๙๕

เด็กชายสุนัย ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๙๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๙๗

เด็กชายมิตร ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๙๘

เด็กชายเอกชัย ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๔๙๙

เด็กหญิงอัญชลี ผาภูมิสมบูรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๐๐

เด็กหญิงเจนจิรา ทองผาโสภณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๐๑

เด็กหญิงเอมมี

่

แก้วภักดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ใจ
บุญเลิศผาใจรักษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๐๓

เด็กหญิงมะลิ ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๐๔

เด็กหญิงแก้ว ไม่มีนามสกุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๐๕

เด็กหญิงสุวิมล ไม่มีนามสกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๐๖

เด็กชายกันตพัฒน์ มาสูงเนิน
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๐๗

เด็กชายขวัญแก้ว ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงพชรพร บุญประเสริฐ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๐๙

เด็กหญิงเอ ไม่มีนามสกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๑๐

เด็กชายนัยริน ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๑๑

เด็กหญิงเข่ง ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๑๒

เด็กชายพงศกร ผาภูมิชลาธาร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๑๓

เด็กหญิงนุช ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๑๔

เด็กหญิงดวงใจ ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๑๕

เด็กหญิงอรุณี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๑๖

เด็กหญิงเรไร ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๑๗

เด็กหญิงอีอี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๑๘

เด็กหญิงฟา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๑๙

เด็กหญิงแก้ว ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๒๐

เด็กหญิงเอ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๒๑

เด็กหญิงโช ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๒๒

เด็กหญิงเชอพอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๒๓

เด็กชายสมชาย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๒๔

เด็กชายทองดี -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๒๕

เด็กหญิงณัฐพร อิศรภักดิ

ี

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๒๖

เด็กชายสารวิน -
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๒๗

เด็กชายพงษ์รักษ์ อนุรักษ์หงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๒๘

เด็กชายชนินทร์ ศิลศิริ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๒๙

เด็กชายธรรมทิตย์ กลินหอม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๓๐

เด็กชายธรวัต แสงทอง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๓๑

เด็กหญิงเนตรนภา ฟกเหลือง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงภูริชา บัวบาน
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๓๓

เด็กหญิงพลอย ไม่มีนามสกุล
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๓๔

เด็กหญิงชลิตา ระดมกิจ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๓๕

เด็กชายนวพล คำยัง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๓๖

เด็กหญิงเกวลิน แอตาล
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๓๗

เด็กชายเดชสิทธิ สลีอ่อน
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๓๘

เด็กชายศิรสิทธิ

์

กาฬภักดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๓๙

เด็กหญิงปารีนา กลินหอม

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๔๐

เด็กหญิงปวีณา ขาวเอียม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๔๑

เด็กชายปารเมศ อัมพาวนิช
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๔๒

เด็กชายพชร หนูผาสุก
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๔๓

เด็กชายสันติภาพ สุทธิบุศย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๔๔

เด็กชายพัทธดล พิมพ์เพชร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๔๕

เด็กหญิงเก็จมณี ศรีบุญยอด
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๔๖

เด็กหญิงพรชิตา แอตาล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๔๗

เด็กหญิงศศิวิมล พวงน้อย
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงสุขฤทัย วันดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๔๙

เด็กหญิงอรณิชา วิเศษสิงห์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๕๐

เด็กหญิงอภิญญา ทาเกตุ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๕๑

เด็กหญิงกฤษณา โพธิแก้ว

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๕๒

เด็กหญิงจิราภา มันมุ่งยนต์

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๕๓

เด็กหญิงวรรณิษา พรหมสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงสุธาสินี ผลเกิด
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๕๕

เด็กหญิงสุวณิษา คนหลัก
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๕๖

เด็กชายโกเมศ อินทแสน
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๕๗

เด็กหญิงชนภัทร พรรณบัตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๕๘

เด็กหญิงณัฐชยา สร้อยสิงห์ทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๕๙

เด็กชายไชยาวัฒน์ พวงมาลัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๖๐

เด็กหญิงพิชญาภา เอียมศรี

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงเนตรดาว สุขประเสริฐ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงเจนจิรา บัวมี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๖๓

เด็กหญิงชินิภรณ์ สระสรง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๖๔

เด็กหญิงภัทราพร ทาเกตุ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๖๕

เด็กชายอนพัทย์ ทิมพิทักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๖๖

เด็กชายภูชิสส์ สนตุ่น
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๖๗

เด็กชายธนากร ทองเรือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๖๘

เด็กชายศรายุทธ ปุยพวง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๖๙

เด็กชายเปรม ปุกกอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๗๐

เด็กหญิงชัยรัมภา เกตุเกษร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๗๑

เด็กหญิงขนิษฐา ศิริบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๗๒

เด็กหญิงขจารินทร์ พิมพา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๗๓

เด็กหญิงศศิประภา จันทร์โพธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๗๔

เด็กหญิงศิรประภา จันทร์โพธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๗๕

เด็กชายพงศกร จันทร์แปลง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๗๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ เจตบุตร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๗๗

เด็กหญิงกวินนำทิพย์ บุญประสพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๗๘

เด็กชายสุขุม แสงจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๗๙

เด็กชายไววิทย์ แก้วประธาร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๘๐

เด็กหญิงพิมพ์นิภา สุวรรณฉิม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๘๑

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

แก้วตา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๘๒

เด็กชายชนาธิป ภูชิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๘๓

เด็กหญิงเบญจภรณ์ ภาคภูมิ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๘๔

เด็กชายโอ ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๘๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ศิริสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๘๖

เด็กชายธัญพิสิษจฐ ทองเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๘๗

เด็กชายณัฐนัน เกิดเขียว
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๘๘

เด็กหญิงภัคจิรา มันมุ่งยนต์

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๘๙

เด็กชายวัชรพงศ์ บุญตัน
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๙๐

เด็กชายพีรภัทร เหภูลอย
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๙๑

เด็กชายธนกร เภาจี

๋

๑๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๙๒

เด็กชายวิริยะ เภาจี

๋

๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๙๓

เด็กชายตันติกร บุญเพ็ง
๒๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๙๔

เด็กชายเอกราช วันเพ็ญ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๙๕

เด็กชายปยะ โพธิแสวง

์

๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๙๖

เด็กหญิงสุภัสสร จันดี
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๙๗

เด็กหญิงสุนิสา ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๙๘

เด็กชายนที ไม่มีชือสกุล

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงบงกช แย้มประเสริฐ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๐๐

เด็กหญิงนำฝน สุวรรณ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๐๑

เด็กหญิงน้อย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๐๒

เด็กชายผดุงศักดิ

์

ปตฐามัง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๐๓

เด็กชายรัฐภูมิ แซ่ม้า
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๐๔

เด็กหญิงปยอร -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๐๕

เด็กชายซออู ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๐๖

เด็กชายสุทัศน์ -
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๐๗

เด็กชายลวีมลต์ ไมมีชือสกุล

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๐๘

เด็กหญิงมาลี -
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๐๙

เด็กหญิงอ้อย ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๑๐

เด็กหญิงนำผึง

้

-
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงพร ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๑๒

เด็กชายกฤตเมธ ทองดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๑๓

เด็กหญิงกระต่าย -
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๑๔

เด็กชายชัยวุฒิ จันทร์ดี
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๑๕

เด็กชายอิทธิพล บรรเทาทุกข์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๑๖

เด็กชายสุภกิณห์ แซ่กัง
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๑๗

เด็กชายศิรศักดิ

์

รุ่งเช้า
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๑๘

เด็กชายวิทวัส วันอยู่
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๑๙

เด็กชายปานเหนือ บุญคง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๒๐

เด็กชายกุมภา สำอางจิตร
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๒๑

เด็กชายธนกร แสงอาทิตย์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๒๒

เด็กชายธีรนัย โชสนับ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๒๓

เด็กชายบุญพิทักษ์ มุสิกรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๒๔

เด็กชายพีรวิชญ์ คล้ายสุบรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๒๕

เด็กหญิงกนิษฐา ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๒๖

เด็กหญิงไข่มุก เหมือนทัด
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๒๗

เด็กหญิงนตวรรณ ไทรสังขกุลธิติ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๒๘

เด็กหญิงพรณภัส แซ่เอียบ

๊

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๒๙

เด็กหญิงไพลิน แซ่อึง

้

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงสิริกาญจน์ นาคหลิม
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงสุพนิตา สีเขียว
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๓๒

เด็กหญิงณัชชา ขันทอง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๓๓

เด็กหญิงณิชาภัทร กาญจนพิสิฐกุล
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงนุสรา นักเพียร
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงปุณณาสา โรจน์บุญถึง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๓๖

เด็กหญิงศรนิดา พลอยศรี
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๓๗

เด็กชายจิรกิตต์ เริงวัย
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๓๘

เด็กชายดนัย วรประเสริฐ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๓๙

เด็กชายปญญาพล ขำช่วง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๔๐

เด็กชายศิลา มณีวรรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๔๑

เด็กชายอนุพงศ์ สุริยกานนท์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๔๒

เด็กชายอนุวัฒน์ แซ่เอียบ

๊

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๔๓

เด็กชายพลวัต ทองมาก
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๔๔

เด็กชายศาศวัต ทองดี
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๓ / ๓๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๔๕

เด็กหญิงฐานิดา สุวรรณ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๔๖

เด็กหญิงณฐยา ทับทิม
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๔๗

เด็กหญิงนฤมล ใจจริง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๔๘

เด็กหญิงเวธนี ศรีพูนพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๔๙

เด็กหญิงอาภาภัทร จันทร์ดี
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๕๐

เด็กหญิงแก้วกาญจน์ จรบำรุง
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๕๑

เด็กหญิงสายนำ ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๕๒

เด็กหญิงปุณยาพร บุญไชย
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๕๓

เด็กหญิงปยะนันท์ สามัคคี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๕๔

เด็กชายนรินทร์ ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๕๕

เด็กหญิงการยารัต ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๕๖

เด็กชายภควัฒน์ ปราณีสัตย์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๕๗

เด็กชายสุชน เกษแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๕๘

เด็กหญิงสาธิตา ไม่มีนามสกุล
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๕๙

เด็กชายธีรวุฒิ ห่อผล
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๖๐

เด็กชายสมชาย -
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๖๑

เด็กชายพิชญากูร ทิมอ่อน
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๖๒

เด็กหญิงภัทราพร วิเชียรทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๖๓

เด็กหญิงกัลยาณี สรหงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๖๔

เด็กชายธนากร -
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๖๕

เด็กชายรัฐธรรมนูญ เมืองมนต์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๖๖

เด็กชายอดุลเดช รุ่งโรจน์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๖๗

เด็กชายธิปไตย บุญเพชร
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๖๘

เด็กหญิงจิราพันธ์ ขวัญสุด
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๖๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ แดงจินา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๗๐

เด็กหญิงนิติพร ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๗๑

เด็กหญิงดวงดาว หงษ์รัตนวารี
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๗๒

เด็กหญิงนฤชยา ผลวิชา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๗๓

เด็กหญิงแพรวา ใหลบุตรดา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๗๔

เด็กหญิงนภัสรา แววเพ็ชร
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๗๕

เด็กชายวุฒิชัย เหลืองรุ่งทรัพย์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๗๖

เด็กชายสิริโรจน์ ภาคโพธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๗๗

เด็กชายกวิน ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๗๘

เด็กชายดัษกร จันจุ้ย
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๗๙

เด็กชายศุภกิจ สุวรรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๘๐

เด็กชายดนุพล จันทรเสวต
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๘๑

เด็กหญิงเกตน์นิภา แก้วมณีหงษ์ษา
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๘๒

เด็กชายอัมรินทร์ มหาวัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๘๓

เด็กชายชัยรัก ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๘๔

เด็กชายวันชัย -
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๘๕

เด็กหญิงบานเช้า ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๘๖

เด็กชายธนโชติ ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๘๗

เด็กหญิงอธิชา ผกาแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๘๘

เด็กชายภัสวัฒน์ แววเพ็ชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๘๙

เด็กหญิงศิรภัสสร กระทุ่มนัด
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๙๐

เด็กชายจิตติ ปานน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๙๑

เด็กชายจตุรพร งิวเซอร์

้

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๙๒

เด็กชายอิทธิกร แซ่ลี

้

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๙๓

เด็กชายปรัชญา จันทรประเสริฐ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๙๔

เด็กหญิงอรอุมา สุดใจ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๙๕

เด็กหญิงสุธาศิณี แสนชา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๙๖

เด็กหญิงพิไลลักษณ์ สุริวงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๙๗

เด็กหญิงลักษิกา คล้ายสุบรรณ
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๙๘

เด็กหญิงอังคณา แซ่อึง

้

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๖๙๙

เด็กหญิงพิชชาพร มีถาวร
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๐๐

เด็กชายวรวุฒิ เกศโร
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๐๑

เด็กหญิงโยษิตา พรมชาติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๐๒

เด็กหญิงธนพร พวงผกา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๐๓

เด็กชายกันยา แซ่อึง

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๐๔

เด็กหญิงอภิสรา คล้ายสุบรรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๐๕

เด็กหญิงสายสุดา เซ่งเครือ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๐๖

เด็กชายสนธยา สามชม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๐๗

เด็กหญิงดวงพร คำชืน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๐๘

เด็กชายรัตนพล งามภักตร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๐๙

เด็กชายธนูศักดิ

์

ใจซือ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๑๐

เด็กชายจิรกิตติ

์

หลวงภักดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๑๑

เด็กชายธนายุทธ ชตารุ่ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๑๒

เด็กชายชินพัฒน์ นาคเรืองศรี
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๑๓

เด็กชายเตชินท์ ยาสุ่ม
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๑๔

เด็กชายธนวิทย์ พันเพ็ชร
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๑๕

เด็กชายเหมวัณณ์ เชือดี

้

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๑๖

เด็กชายธนาธาร ยาสุ่ม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๑๗

เด็กชายนันทกานต์ บุญโต
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๑๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ใจฉำ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๑๙

เด็กชายพงษ์พันธ์ เชียงสาย
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๒๐

เด็กหญิงริเชียร์ เมฆปน
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๒๑

เด็กหญิงธาราริน พุ่มแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๒๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ มิตรมาก
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๒๓

เด็กหญิงอิงอร จันทร์สมบูรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๒๔

เด็กหญิงพรนภา นวมหอม
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๒๕

เด็กหญิงกรรณิกา คำชู
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๒๖

เด็กชายสัจจา สว่างโลก
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๒๗

เด็กชายธนภัทร ชืนแสง

่

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๒๘

เด็กชายภาคิม ฮวดอำ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๒๙

เด็กชายชาคริต สิทธิยา
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๓๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ จินดา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๓๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แสงทอง
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๓๒

เด็กชายธันวา ปรางเปรมปรี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อดทน
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๓๔

เด็กชายชนะภัย ศรนรินทร์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๓๕

เด็กชายวีระภาพ อู่ตะเภา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๓๖

เด็กหญิงนิภาพร สุวรรณทา
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๓๗

เด็กหญิงจิดาภรณ์ นกขุนทอง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๓๘

เด็กหญิงธิดา ศรีจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๓๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นวมหอม
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๔๐

เด็กชายฐณะวัฒน์ แสงงาม
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๔๑

เด็กชายบวรศักดิ

์

อุดรรุ่ง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๔๒

เด็กชายฐิติกาญจน์ นางแย้ม
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๔๓

เด็กหญิงดวงฤทัย พันธ์สุข
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๔๔

เด็กชายชยานันท์ เฟองนคร
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๔๕

เด็กชายอนุชิต ชูฝา
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๔๖

เด็กชายเชษฐา จันทร์ดอก
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๔๗

เด็กชายกองพล ไม่ทราบ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา หาญวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๔๙

เด็กชายธรรมสรณ์ อ่อนสดทวีชัย
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๕๐

เด็กชายสิริมงคล สังข์ทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๕๑

เด็กหญิงสุภัทรธารา ยังสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๕๒

เด็กหญิงสุวรรณี แซ่ลี

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๕๓

เด็กหญิงเสวภา เฉียมวิเชียร
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๕๔

เด็กชายเตมีย์ บุญมี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๕๕

เด็กชายวรวิช คงจร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๕๖

เด็กหญิงอาทิตยา สละชีพ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๕๗

เด็กชายวิทวัส พลายพงษา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๕๘

เด็กหญิงวาสนา สละชีพ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๕๙

เด็กชายชญานนท์ อ่วมเครือ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๖๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ ยางนิยม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๖๑

เด็กชายณัฐภูมิ อ่วมเครือ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๖๒

เด็กชายจิรานุวัฒน์ คำแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๖๓

เด็กหญิงสาวิกา สนนาค

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๖๔

เด็กหญิงกัญชพร เซียงว่อง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๖๕

เด็กชายฐิติพงษ์ นิยมไทย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๖๖

เด็กหญิงกรพินธ์ เวที
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๖๗

เด็กหญิงปาริฉัตร นำใจสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๖๘

เด็กหญิงมณฑการณ์ ชูเลิศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๖๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ โฉมศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๗๐

เด็กชายวทัญู ชูเลิศ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๗๑

เด็กชายจันทกร ม้วนมอ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๗๒

เด็กชายรณภัทร กองแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๗๓

เด็กชายนาวิน รอดด้วง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๗๔

เด็กชายธีรภัทร พวงเนียม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๗๕

เด็กชายเอกสิทธิ

์

นาคพุ่ม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๗๖

เด็กชายอังศุธร จานทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๗๗

เด็กชายนพรัตน์ สาลิกงไชย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๗๘

เด็กชายพฤทธิ

์

กลัดเฟอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๗๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทิพย์วัน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๘๐

เด็กชายวราวุฒิ แซ่ตัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๘๑

เด็กหญิงกชกร ปานเหลือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๘๒

เด็กหญิงสุภาวดี การะเกษ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๘๓

เด็กหญิงวรัญญา จานทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๘๔

เด็กหญิงปรียาพัชร คล้ายเสือ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๘๕

เด็กหญิงสุภัทรสร ชูเลิศ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๘๖

เด็กหญิงจุฑาพร น้อยมี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๘๗

เด็กชายวัชรินทร์ สะอาดเอียม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๘๘

เด็กชายธนกฤต พวงเนียม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๘๙

เด็กชายเขตต์โสภณ ร่มไพรงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๙๐

เด็กชายเนวิน คำยอด
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ ใจกล้า
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๙๒

เด็กชายสิทธิกร ชืนขำ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ วัฒถาพร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๙๔

เด็กชายคเณศ จันทอง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๙๕

เด็กชายอลงกรณ์ ติระเชษฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงวิรัณญา นพรัตน์ศรีสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๙๗

เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา ส่งเสริม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๙๘

เด็กหญิงธารารัตน์ สุรัตนกู

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๗๙๙

เด็กหญิงพวงผกา ศรีพนมวรรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๐๐

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

แต้มลึก
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๐๑

เด็กหญิงสิริมนต์ ขุนศรีรักศร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๐๒

เด็กหญิงกฤติยา คนชม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๐๓

เด็กหญิงพรสุดารัตน์ พวงเนียม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๐๔

เด็กชายวีรวัฒน์ เสือคง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๐๕

เด็กชายอัตพล ด้วงต้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๐๖

เด็กชายสุเนตร มโนชานันท์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๐๗

เด็กชายวรพล มิงใย

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๐๘

เด็กชายธนกฤต ไชยแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๐๙

เด็กชายอดิเทพ เชยโต
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๑๐

เด็กชายสายชล สลักศิลป
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๑๑

เด็กชายอัครพล หงษ์ทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๑๒

เด็กชายเพชรรุ่ง ยศศักดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๑๓

เด็กชายภาณุ รอดด้วง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๑๔

เด็กหญิงภัทรวริทร์ เซ้นเครือ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๑๕

เด็กหญิงอรปรีญา บุญอยู่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๑๖

เด็กชายธนพล นามกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๑๗

เด็กชายชัชวาล สุนทรวิภาต
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๑๘

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

นุชอิม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๑๙

เด็กชายวรพล รอดประสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๒๐

เด็กชายจัมโบ้ -
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๒๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

เสืองาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๒๒

เด็กชายชิตณฌา รอดด้วง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๒๓

เด็กหญิงจันทมณี ศรีเหรา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๒๔

เด็กหญิงปยนุช สาลีกงไชย
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๒๕

เด็กหญิงเปรมวลี ชาติชำนาญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๒๖

นางสาววราภรณ์ รอดประสิทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๒๗

นางสาวอาริษา สุวรรณศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๒๘

เด็กหญิงปณิตา แจ่มเรียน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๒๙

เด็กหญิงวิชุดา ทองศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๓๐

เด็กชายธวัชชัย สังข์ภิรมย์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๓๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พรมเพียงช้าง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๓๒

เด็กหญิงปยวรรณ เปาโต
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๓๓

เด็กหญิงฐานิดา ดีพิมาย
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๓๔

เด็กชายภูชิต อยู่วิลัย
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๓๕

เด็กชายจักรดุลย์ ใจเฟอย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๓๖

เด็กชายทิวากร เสารี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๓๗

เด็กหญิงพิชชาภา สุคันธมาลย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๓๙

เด็กหญิงดอกแก้ว สายบัว
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๔๐

เด็กชายเอกล ไม่มีนามสกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๔๑

เด็กหญิงสุณีย์ ไม่มีนามสกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๔๒

เด็กชายพีระพัฒน์ ประภาพิสิฐ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๔๓

เด็กชายนนทภัทร มีสุข
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๔๔

เด็กชายสายฟา ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๔๕

เด็กชายธีรนาท กัววงศ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๔๖

เด็กชายภูฤทธิคชา

์

กุมุทสุทธิกุล
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๔๗

เด็กชายวันมงคล ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๔๘

เด็กชายสุชิน ไม่มีนามสกุล
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๔๙

เด็กชายชัย ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๕๐

เด็กหญิงนันท์นลิน ไม่มีนามสกุล
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๕๑

เด็กหญิงยารี ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๕๒

เด็กหญิงจำปา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๕๓

เด็กชายมณโฑ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สุทรางกูล
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๕๕

เด็กหญิงวรรณวิภา ไม่มี
๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๕๖

เด็กชายออมสิน พรหมเมือง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๕๗

เด็กชายณัฐยศ บัวศรี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๕๘

เด็กชายนิติกร โสภักดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๕๙

เด็กหญิงนิตยา ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๖๐

เด็กชายอังณวาริณ พรมเมือง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๖๑

เด็กชายศิริวัฒน์ แก้วสะอาด
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๖๒

นายอลงกรณ์ แทนออมทอง
๓๑/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๖๓

นางสาวศศินา หงษ์เวียงจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๖๔

เด็กชายธีรภัทร สายทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๖๕

เด็กชายโรจนัสถ์ ผดุงศิลป
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๖๖

เด็กชายจิรเดช เพชรออด
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๖๗

เด็กชายสาทร รักษา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๖๘

เด็กชายโยธิน -
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๖๙

เด็กหญิงสิริภัทร สวัสดินทีทอง

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๗๐

เด็กหญิงประภัสสร เพ็งเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๗๑

เด็กหญิงสุรัสสา สิงห์ถม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๗๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีทรัพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๗๓

เด็กหญิงสุทธิชา ทับเมือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๗๔

เด็กหญิงรัตวัลย์ ผิวอ่อน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๗๕

เด็กหญิงอรปรียา เฉยศรีเพชร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๗๖

เด็กหญิงณัฐกมล กล้าหาญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๗๗

เด็กหญิงวัลยา ชนประเสริฐ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๗๘

เด็กชายพีรพัชร์ วรชิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๗๙

เด็กหญิงกนกกร สุรโรจนกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๘๐

เด็กหญิงไพลิน ท่าฉลาด
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๘๑

เด็กชายคิม -
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๘๒

เด็กชายศุภกร จิวประหัต

๋

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๘๓

เด็กหญิงปทมา ไม่มี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๘๔

เด็กชายอาทิตย์ (ไม่มีชือสกุล)

่

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๘๕

เด็กชายธีรพล ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๘๖

เด็กชายรามิล ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๘๗

เด็กหญิงปาริชาต พุ่มทรัพย์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๘๘

เด็กหญิงรัตนากร หงส์เทวา
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๘๙

เด็กหญิงนำทิพย์ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๙๐

เด็กหญิงสแป -
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๙๑

เด็กหญิงปมือ -
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๙๒

เด็กหญิงปริมาส มีชัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๙๓

เด็กชายโชคชัย ก่อเกิดวรากร
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๙๔

เด็กชายอู้ เมียนม่า
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๙๕

เด็กชายวัชรพล นิธากรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๙๖

เด็กหญิงวันดี นิมเนตร

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๙๗

เด็กหญิงจันทวันต์ คงทอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๙๘

เด็กหญิงตะวัน -
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๘๙๙

เด็กหญิงศิริภัสสร อึงไพร

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๐๐

เด็กหญิงอาย -
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๐๑

เด็กชายอัสนี บุญประเสริฐ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๐๒

นายประสิทธิชัย

์

ปรึกษา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๐๓

เด็กชายพฤกษา สุดใจ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๐๔

เด็กชายอัฑฒกร โพธิเอียม

์ ่

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๐๕

เด็กชายณัฐพร หงสาวดี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๐๖

เด็กชายยุทธนา -
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๐๗

เด็กหญิงนำฝน สุขสมัย
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๐๘

เด็กหญิงสุภาวรรณ วิเศษการ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๐๙

เด็กหญิงสร้อยภาวี ธีระธนันต์ชัย
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๑๐

เด็กชายนนท์ธกร ทับทิมทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๑๑

เด็กชายเตวิช -
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๑๒

เด็กชายจิรัก วรรณพัฒน์

๒๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๑๓

เด็กชายอ้น -
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๑๔

เด็กชายศุภกร อรุณรัตน์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๑๕

เด็กชายโอที ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๑๖

เด็กหญิงชาลิสา -
๐๑/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๑๗

เด็กชายสาย สรภพนิคม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๑๘

เด็กชายพุธศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๑๙

เด็กหญิงอรวรรณ สมศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๒๐

เด็กหญิงราตรี ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๒๑

เด็กชายชลิต สุขศรีเลิศวิชัย
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๒๒

เด็กชายเดชสิทธิ

์

บัวสว่าง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๒๓

เด็กหญิงปริยานุช ผูกพันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๒๔

เด็กชายอาทิตย์ ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๑ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงสาว ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๒๖

เด็กชายต้นรัก ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๒๗

เด็กชายนิติพล ไฉนกลาง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๒๘

เด็กชายอติเทพ กอนวิเชียร
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๒๙

เด็กหญิงมุกมณึ วงษา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๓๐

เด็กหญิงสร้อย ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๓๑

เด็กหญิงอิง ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๓๒

เด็กหญิงอนิตยา อยู่เปนสุข
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดดงโคร่ง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๓๓

เด็กหญิงพรรณปพร อยู่เปนสุข
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดดงโคร่ง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๓๔

เด็กชายณัฐภัทร เชือบุญมี

้

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดดงโคร่ง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๓๕

เด็กหญิงนัทธมน เกิดแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดดงโคร่ง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๓๖

เด็กหญิงณิชา ดอกบัว
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดดงโคร่ง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๓๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญมี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดดงโคร่ง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๓๘

เด็กหญิงแพรวรรณ -

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดดงโคร่ง  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๓๙

เด็กหญิงฝน ไม่มีนามสกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงแอปเปล ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๔๑

เด็กชายวันชัย ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๔๒

เด็กหญิงหญิง ไม่มีนามสกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๔๓

เด็กชายทศวรรค์ ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๔๔

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๔๕

เด็กหญิงน้อย ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๔๖

เด็กหญิงหนึง

่

รักชาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๔๗

เด็กหญิงตานตานเอ ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๔๘

เด็กหญิงสุภา คงดุลถาวร
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๔๙

เด็กหญิงอังคณา ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๕๐

เด็กหญิงวิภา ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๕๑

เด็กชายขาว ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๕๒

เด็กหญิงอุมาภรณ์ วราโภ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๕๓

เด็กหญิงอุมากรณ์ วราโภ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๕๔

เด็กหญิงภูมิมรินทร์ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๕๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ครุฑพงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๕๖

เด็กชายสุขสันต์ รักชาติ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๕๗

เด็กหญิงนิสา ไม่มีนามสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๕๘

เด็กชายเตวิช ไม่มีนามสกุล
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๕๙

เด็กชายธงชัย ไม่มีนามสกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๖๐

เด็กชายพฤกษ์ ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๖๑

เด็กชายธีรภัทร ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๖๒

เด็กชายนัท ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๖๓

เด็กชายโนทัย ไม่มีนามสกุล
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๖๔

เด็กชายพงษ์ ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๖๕

เด็กชายสมยศ ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๖๖

เด็กชายดำรง ไม่มีนามสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๖๗

เด็กชายมอง ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๖๘

เด็กชายวินัย ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๖๙

เด็กชายจัมโบ้ ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๗๐

เด็กชายเทพ ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๗๑

เด็กหญิงนวินดา กัณหะเสลา
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๗๒

เด็กหญิงแปง ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๗๓

เด็กหญิงนำแดง ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๗๔

เด็กหญิงราตรี ไม่มีนามสกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๗๕

เด็กหญิงฝน ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๗๖

เด็กหญิงภัทรภา ทวีโชคกำธร
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๗๗

เด็กชายกมล ไม่มีนามสกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๗๘

เด็กหญิงอรษา สุภาพรม
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๗๙

เด็กหญิงชมพู จารุไชยวัฒน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๘๐

เด็กชายอนุวัติ ภิรมย์ไทย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๘๑

เด็กชายวินัย ไม่มีนามสกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๘๒

เด็กหญิงแก้ว ไม่มีนามสกุล
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๘๓

เด็กชายลิขิต ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๘๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๘๕

เด็กหญิงอุ้มบุญ วงแหวน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๘๖

เด็กหญิงดาริน ศรีบุญมี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๘๗

เด็กชายพิสิษฐ์ รักการ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๘๘

เด็กชายธนนชัย บัวแดง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๘๙

เด็กชายธีรพัฒน์ วงษาจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๙๐

เด็กชายเพชร ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๙๑

เด็กชายบ๊วย ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๙๒

เด็กชายไอซ์ ไม่มีนามสกุล
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๙๓

เด็กหญิงวรัญญา ดีเชียง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๙๔

เด็กหญิงมิงกมล

่

สิทธิไชย
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๙๕

เด็กหญิงภัทรชนก พิมพขันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๙๖

เด็กหญิงอินทุอร ปญญากะลู
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๙๗

เด็กหญิงตรีทิพย์ จันทวงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๙๘

เด็กชายอนันต์ทรัพย์ สุริยะ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๑๙๙๙

เด็กหญิงสุขริตา -
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๐๐

เด็กชายธีรวุฒิ ดาวเศรษฐ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๐๑

เด็กชายฟม -
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๐๒

เด็กหญิงสายไหม สมพงค์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๐๓

เด็กชายอ่อง ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๐๔

เด็กหญิงรัตน์สุคนธ์ ชัยฤทธิวงศ์

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๐๕

เด็กหญิงพัฒน์นรี ใจชืน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๐๖

เด็กหญิงกัลญาณี พยาคำ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๐๗

เด็กหญิงฐานิตา ธนะฤกษ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๐๘

เด็กหญิงเนตรจิรา ทองผาภูตมิสุจริ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๐๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์
ทองผาภูมิประภาส ๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๑๐

เด็กหญิงพลอย มยุรีมีชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๑๑

เด็กชายสงกรานต์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๑๒

เด็กชายณัฐดนย์ จันมะณี
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๑๓

เด็กชายทรงสิทธิ

์

ผาดี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๑๔

เด็กชายเทพณฤษฎ์ บัวบาน
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๑๕

เด็กชายนครินทร์ พนม
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๑๖

เด็กชายภานุวัฒน์ พูลภาพ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๑๗

เด็กชายรุ่งทิวา ปาเวช
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๑๘

เด็กชายวศิน ขันธวัตร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๑๙

เด็กหญิงขวัญจิรา วังคีรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๒๐

เด็กหญิงชาลิณี ผ่องศรี
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๒๑

เด็กหญิงณัฐชยา โสนนอก
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ผิวคร้าม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๒๓

เด็กหญิงรวิสรา แม้นเดช
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๒๔

เด็กชายธนกฤต สมานมิตร
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๒๕

เด็กหญิงอารียา คชรินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๒๖

เด็กหญิงชนิตา วิชาชน
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๒๗

เด็กชายจักรภัทร ยืนมัน

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ

วัดส่องท่อธรรมสถิตย์
 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๒๘

เด็กชายเปนต่อ -
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๒๙

เด็กหญิงวรรณิษา ภูคำภา
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๓๐

เด็กชายพชระ ทองผาสีงาม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๓๑

เด็กหญิงแตงโม -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๓๒

เด็กหญิงกรกมล -
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๓๓
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ทองเต็ม

๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๓๔

เด็กชายอำนาจ ศรีพันธ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๓๕

เด็กหญิงวิกานดา -
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๓๖

เด็กชายวันชัย -
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๓๗

เด็กหญิงพัชชา สายวงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๓๘

เด็กหญิงน้อย -
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๓๙

เด็กหญิงดวงกมล กัญญาชาติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๔๐

เด็กชายตาเล -
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๔๑

เด็กหญิงธัญชนก โสนนอก
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๔๒

นางสาวบี -
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๔๓

เด็กชายทานุทัต -

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๔๔

เด็กชายณัฐ -
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๔๕

เด็กหญิงทักษิณา ธิตะปญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๔๖

เด็กชายแบ้ง -
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๔๗

เด็กชายใหม่ -
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๔๘

เด็กชายชัยทัย -
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๔๙

เด็กชายกงพอ -
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๕๐

เด็กชายชนะชัย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๕๑

นายโส -
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๕๒

เด็กหญิงสตรีรัตน์ โสนนอก
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๕๓

นางสาวทองใจ -
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๕๔

เด็กชายชวลิต แซ่ซ้ง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๕๕

เด็กหญิงดาว -

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๕๖

เด็กชายไช -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๕๗

นางสาวนองอี -
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๕๘

เด็กชายธีรวัฒน์ สวรรค์งาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๕๙

เด็กชายพิทวัส -
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๖๐

เด็กหญิงเกียง -
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๖๑

เด็กหญิงกระแต -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๖๒

เด็กหญิงเมษยา ภูคำภา
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๖๓

เด็กชายชูชีพ แซ่กือ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๖๔

เด็กหญิงชนกสุดา โอตพล
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๖๕

เด็กหญิงชยุดา พรมศร
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๖๖

เด็กหญิงณัฐชา อิมบางแพ

่

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๖๗

เด็กหญิงนัทธมน ขันธ์แก้ว
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิทอง

์

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๖๙

เด็กหญิงปาริตา คงคล้าย
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๗๐

เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่ลิม

้

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๗๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ เพลินสุข
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๗๒

เด็กหญิงวัลลภา สอาดเอียม

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๗๓

เด็กชายวิวรรธน์ แทนเพชร
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๗๔

เด็กชายวิทยา คงเรือง
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๗๕

เด็กชายจีรวัฒน์ คำหอม
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๗๖

เด็กหญิงณัฐพร ตันตระวานิชย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๗๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ขันตี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๗๘

เด็กชายสิทธิพร จานแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๗๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ เสริมสุข
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๘๐

เด็กชายวรเมธ ศรีชุมพล
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๘๑

เด็กหญิงจิตตานันท์ บริสุทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๘๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วศรี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๘๓

เด็กหญิงเมยาวี สร้อยสุมาลี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๘๔

เด็กหญิงวนัสนันท์ ภูฆัง
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๘๕

เด็กหญิงนนทิยา เสียงหวาน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๘๖

เด็กชายกันตพัฒน์ ชุมคำน้อย
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๘๗

เด็กหญิงนนทลี สวยลำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๘๘

เด็กหญิงนภัสสร พรหมจรรย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๘๙

เด็กชายกิตติพงศ์ คำภิมาบุตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๙๐

เด็กหญิงวชัญญา ผิวหอม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๙๑

เด็กชายณัชพล กาญจนสิงโต
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๙๒

เด็กชายอานนท์ สืบแจ้ง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๙๓

เด็กหญิงเกศสิริ สระทองวงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๙๔

เด็กหญิงเขมิกา รุ่งเรือง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๙๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ สืบเกลียง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๙๖

เด็กชายธันวา พุ่มนาค

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๙๗

เด็กหญิงนันท์นภัส สมบุญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๙๘

เด็กหญิงรุ่งระวี ประดับศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๐๙๙

เด็กหญิงสิดาพร บัวสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ นิลเพ็ชร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๐๑

เด็กชายอมรเทพ วรรณะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๐๒

เด็กชายอิทธิกร โพธิพันธุ์อ้น

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๐๓

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ใจซือ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๐๔

เด็กชายปวริศน์ สืบเกลียง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๐๕

เด็กชายกฤษฎา ชารัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๐๖

เด็กชายจักรพรรณ์ แอบสำโรง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๐๗

เด็กชายพลชนะ สำโรงพล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๐๘

เด็กชายศักดา ฮินเจริญ

้

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๐๙

เด็กหญิงนก ทัพไมตรี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๑๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ มหาโชติ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๑๑

เด็กหญิงรุ้งศิริ โพธิพันธุ์อ้น

์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๑๒

เด็กชายวสุธันย์ เซ็งเส็ง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๑๓

เด็กชายธัชชัย วรฉัตร
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๑๔

เด็กชายวัศพล สุทธิรัตน์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๑๕

เด็กชายประสิทธิ

์

ปานทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๑๖

เด็กชายสายชล แย้มอ่วม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๑๗

เด็กชายกมล ศิริพิบูลย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๑๘

เด็กชายธนกร เฮ้าปาน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๑๙

เด็กชายณัฐภูมิ สวัสดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๒๐

เด็กหญิงศศิโสภา อินทรีย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๒๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญกอ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๒๒

เด็กหญิงตรีชฎา พินิจประชารมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๒๓

เด็กหญิงกาญจนา พระศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๒๔

เด็กหญิงสาธิตา พลอยศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๒๕

เด็กหญิงวันวิสา ธนูทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๒๖

เด็กหญิงโสภิดา ดีดอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ รอดรักบุญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๒๘

เด็กหญิงไอลดา ดวงทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๒๙

เด็กหญิงชฎาภา สุรพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๓๐

เด็กหญิงรจนา ไม่มีนามสกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๓๑

เด็กชายรพีพัฒน์ คล้ายมณี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๓๒

เด็กชายกิตติยุต สุวรรณทิพย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๓๓

เด็กชายตัม

้

ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๓๔

เด็กชายปฏิภาณ ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๓๕

เด็กชายปราโมทย์ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๓๖

เด็กชายปติกร ไม่มีนามสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๓๗

เด็กชายภารดร -
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๓๘

เด็กชายรัตนิน สุขจรัส
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๓๙

เด็กชายลันฟา

่

สังขนิธิ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๔๐

เด็กชายวัฒธรินทร์ ปุณณะการี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๔๑

เด็กชายศรัณย์ภัทร เวียงคำจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ ปยพรกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๔๓

เด็กหญิงจันทรัตน์ อุดมทวีเลิศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๔๔

เด็กหญิงชาลิสา เพ็ชรชะนะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๔๕

เด็กหญิงซูซู -
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๔๖

เด็กหญิงณัชชา รัศมิทัต
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๔๗

เด็กหญิงดาว ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๔๘

เด็กหญิงเดวี -
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๔๙

เด็กหญิงเตย ไม่มีชือสกุล

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๕๐

เด็กหญิงแต๋น -
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๕๑

เด็กหญิงทิพติยา ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๕๒

เด็กหญิงปรียา ทิพย์จักษุ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๕๓

เด็กหญิงฟาใส ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๕๔

เด็กหญิงรมย์ธีรา ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๕๕

เด็กหญิงรัตนา ไม่มีนามสกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๕๖

นางสาววานุ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๕๗

เด็กหญิงสุกัญดา อุดมธนกร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา -
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๕๙

นางสาวอาซาบี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๖๐

เด็กหญิงอารญา ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๖๑

เด็กหญิงเอมิตร -
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๖๒

เด็กหญิงเอืองคำ

้

ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๖๓

นางสาววันเด่น -
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๖๔

เด็กชายจักรพันธ์ กาญจนประกาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๖๕

เด็กชายชัยรัตน์ ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๖๖

เด็กชายต้น กูลธิดามงคล
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๖๗

เด็กชายทานตะวัน ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๖๘

เด็กชายพงศกร ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๖๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ กุดขุนทด
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๗๐

เด็กชายสตางค์ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๗๑

เด็กหญิงเกวลิน ปุณณะการี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๗๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ต๊ะสุ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๗๓

เด็กหญิงเจนนท์
แสงตะวันหงษ์ษา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๗๔

เด็กหญิงทุยมิตร -
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๗๕

เด็กหญิงน้องนุช ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๗๖

เด็กหญิงนำฝน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๗๗

เด็กหญิงนุเตมอน -
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงปยพร ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๗๙

เด็กหญิงพะกา ไม่มีนามสกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๘๐

เด็กหญิงเพ็ญวิภา จุลเวช
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๘๑

เด็กหญิงภัสสร ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๘๒

เด็กหญิงภาวิตา ศรีสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๘๓

เด็กหญิงฤดี ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๘๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไม่มีนามสกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๘๕

เด็กหญิงสุภาลา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๘๖

เด็กชายชะดะเอะ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๘๗

เด็กชายวิชัย วิศิษฏ์บวร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๘๘

เด็กหญิงกฤษณา สุดแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๘๙

เด็กหญิงกันตินันท์ บริสุทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๙๐

เด็กหญิงกัลญามอญ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๙๑

เด็กหญิงชมพู่ ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๙๒

เด็กหญิงทัตดา พิมรุณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๙๓

เด็กหญิงธนพร -
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๙๔

เด็กหญิงยินซู -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๙๕

เด็กหญิงวันฤทัย ไม่มีนามสกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๙๖

เด็กหญิงศุกลภัทร ร่วมทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๙๗

เด็กหญิงศุภดา หมืนสอน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๙๘

เด็กหญิงสุปรีญา วงศ์ษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๑๙๙

เด็กหญิงสุวัจนี ขันธีระจิโรจน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๐๐

เด็กหญิงอลีนา แซ่หู
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๐๑

เด็กหญิงจิรากิจ -
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๐๒

เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๐๓

เด็กหญิงเอทู ไม่มีชือสกุล

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๐๔

เด็กหญิงจันทร์พร ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๐๕

เด็กหญิงชนัญญา สังขวิลาศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๐๖

เด็กหญิงพิมลดา ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๐๗

เด็กหญิงอัญชลี ไม่มีนามสกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๐๘

เด็กชายจอแอซัน ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๐๙

เด็กชายโซลุลุ ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๑๐

เด็กชายศราวุธ แก้วทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๑๑

เด็กหญิงชูใจ -
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๑๒

เด็กหญิงรินริน ไม่มีนามสกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๑๓

เด็กหญิงสาวิณี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๑๔

เด็กชายชัยยุทธ์ คงนานดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๑๕

เด็กชายทักษิณ ดิษยวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๑๖

เด็กชายพศิน ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๑๗

เด็กชายพิเชษฐ์ นิลเพ็ง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๑๘

เด็กชายวินัส -
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๑๙

เด็กหญิงกัลยาณี ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๒๐

เด็กหญิงน้อย ไม่มีนามสกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๒๑

นางสาวนี ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๒๒

เด็กหญิงเมอู ไม่มีนามสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๒๓

นางสาวยุวดี ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๒๔

นางสาวรุ่งอรุณ ไม่มีชือสกุล

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๒๕

เด็กหญิงสุทิตา -

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๒๖

นายอุเม่ ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๒๗

เด็กหญิงจำป ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๒๘

เด็กหญิงปุย -
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๒๙

เด็กหญิงเพชร ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๓๐

เด็กชายพุงกัว

่

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๓๑

เด็กชายวันชนะ พิมพ์สุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๓๒

เด็กหญิงกชกร สังขทัศไทย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๓๓

เด็กหญิงกมลชนก ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๓๔

เด็กหญิงตมิสา จันทร์ปลอด
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๓๕

เด็กหญิงปวีณ์นุช โพธิเงิน

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๓๖

เด็กหญิงลลิตา พาแสงทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๓๗

เด็กหญิงวันดี ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๓๘

เด็กหญิงอภิญญา หิรัญการ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๓๙

เด็กหญิงอารยา ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๔๐

เด็กชายจารึก ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๔๑

เด็กหญิงกาญจนา ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๔๒

เด็กหญิงโชติกา สังขธิติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๔๓

เด็กหญิงนกยูง -
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๔๔

เด็กหญิงนำเงิน ไม่มีนามสกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๔๕

เด็กหญิงปนัดดา ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๔๖

เด็กหญิงปาปาเอ ไม่ม่นามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๔๗

เด็กหญิงเพ็ญ -
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๔๘

เด็กหญิงไพลิน ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๔๙

เด็กชายซานวิน -
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๕๐

เด็กชายนิพัฐพนธ์ สุจริต
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๕๑

เด็กหญิงจินตนา ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๕๒

เด็กหญิงเปล ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๕๓

เด็กหญิงอารียา ไม่มีนามสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๕๔

เด็กชายพุทธินันท์ โชคศรีเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๕๕

เด็กชายศศิธร กิตติขจรศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๕๖

นายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๕๗

เด็กชายสราวุฒิ
สุขเจริญประเสริฐ ๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๕๘

เด็กหญิงณัฐพร โพธิทรัพย์

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๕๙

เด็กชายมาโนช ใหม่เนียม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๖๐

นางสาวดาวรรณ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๖๑

เด็กหญิงสุวีรา
ไม่ปรากฎนามสกุล ๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๖๒

เด็กหญิงสุจิตรา อารีย์เวทย์ๆ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๖๓

เด็กชายอรรธ ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๖๔

เด็กชายดนัย พันธุ์บุญเลิศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๖๕

เด็กชายพัชรวร เขียวประภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๖๖

นายโพวา ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๖๗

เด็กชายศรายุทธ วิเศษสิงห์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๖๘

เด็กหญิงกัลยาวดี ไทรนิทัศน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๖๙

เด็กหญิงจิตติมา ถึงจอหอ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๗๐

เด็กหญิงจูลาย -
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๗๑

เด็กหญิงเจวา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๗๒

เด็กหญิงณิชา ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๗๓

เด็กหญิงทิพย์ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๗๔

เด็กหญิงนำอ้อย ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๗๕

เด็กหญิงรัชนีกร ม่วงผงาด
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๗๖

เด็กหญิงรัตติการ -
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๗๗

เด็กหญิงวีณา จรูญรัตนมุก
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๗๘

เด็กหญิงสิริเนตร ขาวคล้าย

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๗๙

นายชาญ ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๘๐

เด็กชายปยบุตร มีสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๘๑

เด็กชายภควัต กุดขุนทด
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๘๒

เด็กชายสรวิชญ์ สวนหนองปลิง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๘๓

นางสาวกัญญภัส ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๘๔

เด็กหญิงกัลยา แซ่ผ่าน
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๘๕

เด็กหญิงจินต์จุฑา พระเดช
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๘๖

เด็กหญิงชลธิชา ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๘๗

นางสาวโชวิน ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๘๘

เด็กหญิงซอมือนอ -
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๘๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ กราบทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๙๐

เด็กหญิงนิฤชา แก้วทรวง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๙๑

เด็กหญิงภูสุดา แสงชมภู
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๙๒

นางสาวมะลิ ไม่มีนามสกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๙๓

เด็กหญิงมือมือ -
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๙๔

นางสาวยินมอญ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๙๕

นางสาววากะปอ -
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๙๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๙๗

เด็กหญิงอโนทัย สังฆเศรษฐี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๙๘

นางสาวอรัญญา กันติกาเรืองรุ่ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๒๙๙

เด็กชายพัฒนา วงษ์ษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๐๐

เด็กชายอภิสันต์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๐๑

นางสาวกมลพร พัฒนกำจร
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๐๒

เด็กหญิงกุลชา วงศ์ษา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๐๓

เด็กหญิงชุติมา ดนัยวงศ์สกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๐๔

เด็กหญิงทัตตะวัน กำสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๐๕

เด็กหญิงนฤมล มากวงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๐๖

เด็กหญิงพรสรวง ไทรสังขธำรงกร
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๐๗

เด็กหญิงพิมพร อัญมณีมงคล
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๐๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สังขวนาวร
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๐๙

นางสาวน้องเล็ก ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๑๐

นางสาววรากาญจน์ -
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๑๑

เด็กหญิงศิริลักษ์ ผ่องโชติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๑๒

เด็กหญิงสาลินี หงสาวดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๑๓

เด็กหญิงสาวิตรี หงสาวดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๑๔

เด็กหญิงอรวรรณ ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๑๕

เด็กหญิงเอกรี ธันยาหงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๑๖

เด็กชายสมบูรณ์ สินวีรชัยกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๑๗

เด็กหญิงไตบานา ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๑๘

เด็กหญิงพอยียี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๑๙

เด็กหญิงพาฟน ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๒๐

นางสาวละเอ่อ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๒๒

นางสาวน้อย -
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๒๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ โสภาปจจุสมัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๒๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ -
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๒๕

เด็กหญิงรจณา ไม่มีนามสกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๒๖

นางสาวหมู -
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๒๗

เด็กหญิงกุ้ง ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๒๘

เด็กหญิงญาดา -
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๒๙

เด็กหญิงมะลิ ไม่มีชือสกุล

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๓๐

เด็กหญิงกวาว ไม่มีนามสกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๓๑

นางสาวญารัชนี จุติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๓๒

นางสาวสุดธิดา คงนานดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๓๓

นางสาวอรพินท์ -
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๓๔

นางสาวอรสา อันไฮ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๓๕

นายอนันต์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๓๖

นางสาวกาญจนา ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๓๗

นางสาวเกษราภรณ์ สังขวิลาศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๓๘

นางสาวพิมผกา พิทักษ์ชาตคีรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๓๙

นางสาวพิมพ์ ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๔๐

นางสาวรีพร ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๔๑

นางสาวศิริลักษณ์ -
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๔๒

นางสาวสุทธิดา ไทรสังขเจติย
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๔๓

นางสาวสุลัดดา จันทาวุฒิ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๔๔

นายทนงศักดิ

์

กำสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๔๕

นายบี ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๔๖

นายสุนทร เรือนทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๔๗

นายอาทิตย์ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๔๘

นางสาวฐิติมา รักเหลือ
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๔๙

นางสาววรรณทิตย์
โสภาปจจุบันสมัย ๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๕๐

นางสาวสุดารัตน์ สุขสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๕๑

นางสาวอังคณา ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๕๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ประดับศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๕๓

นางสาวมาลีวรรณ ชืนงูเหลือม

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๕๔

นางสาวชลิตา สารพัฒน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๕๕

นางสาวญาริน ไม่มีนามสกุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๕๖

นางสาวสุทิดา ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๕๗

นางสาวบี -
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๕๘

นายณัฐพล โชคศรีเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๕๙

นางสาวณัฐธิชา หงษ์วรานนท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๖๐

นางสาวมือลาแคว ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๖๑

นางสาวอัมพร พลีเพือชาติ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๖๒

นายสุริยะ ไทรสังขทัศนีย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๖๓

นางสาวชฎาพร ทองผาภูมิปฐวี
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๖๔

นางสาวหยด คงนานดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๖๕

นางสาวอินทุอร ธิติชัชวาล
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๖๖

นายพีรพงษ์ กฤตยเลืองลือ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๖๗

นายอภิชัย พลีเพือชาติ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๖๘

นางสาวณัฐทริกา ก้องขจรคีรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๖๙

นางสาวตีวีชาน เมธาภมร
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๗๐

นางสาวน้องแดง ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๗๑

นางสาวน้องนิด ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๗๒

นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มไสว
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๗๓

นางสาวสุริตา อธิเกียรติคุณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๗๔

นางสาวบุญมา -
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๗๕

นางสาวเสาวภา เพลินไพรเย็น
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๗๖

นางสาวทัศสุดา อุดมศรีอำพัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๗๗

นางสาวพณิสรา มัญยะหงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๗๘

นายสรสิช ศรีสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๗๙

นางสาวกันยาเพ็ญ ไทรสวนเจติยกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๔ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๘๐

นางสาวช่องโพ่เด -
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๘๑

นายอำ ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๘๒

นางสาวพรประภา -
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๘๓

นายภาคิน นิลเปลียน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๘๔

นางสาวนภารัตน์ กนกวานิช
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๘๕

นางสาวนอพือแอ๊ะ ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๘๖

นางสาวนะพอคี -
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๘๗

นางสาวกาญจนา -
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๘๘

นางสาวดวงใจ -
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๘๙

นางสาวเดือน เสกสุนทร
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๙๐

นางสาวนารี รุจิยะพงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๙๑

นางสาวปทมา อรุณุขะพงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๙๒

นางสาวสิริญา ก้องสนันเมือง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๙๓

นางสาวสุภาพร ศุภะวนาพงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๙๔

นายศรีสุวรรณ กฤตยสดใส
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๙๕

นางสาวนฤพร ทองบวรกุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๙๖

นางสาวนองมือป
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๙๗

นางสาวบางอร พนาอุดม
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๙๘

นางสาววิยะดา พิททักษ์ชาตคีรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๓๙๙

นางสาวสุวันดี พุ่มไพรวัลย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๐๐

นายธิติสรณ์ สังขสุวรรณา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๐๑

นายดาวสยาม ไทรสังขธำรงกุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๐๒

นางสาวพจนา ไทรสังขเฉลาพร
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๐๓

นางสาวนำฝน บุญศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๐๔

นางสาวพัชรินทร์ ภัทรวรรธน์เมธี
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๐๕

นางสาวโสธิดา ถิระธาดากุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๐๖

นางสาวอรทัย นาสวนทัศนีย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๐๗

นางสาวกิงกาญจน์

่

ไม่ปรากฏนามสกุล ๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๐๘

นางสาวทัศนีย์ กมุทพิมาน
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๐๙

นางสาววรางคณา ศรีจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๑๐

เด็กชายชัยพร สุขกาญจนา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๑๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สงวนพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๑๒

เด็กหญิงพรรณมาศ สุขศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๑๓

เด็กหญิงพรฐิตา จุเฉย
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๑๔

เด็กชายนนท์ -
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๑๕

เด็กหญิงนันทพร ปานเหลือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๑๖

เด็กหญิงพลอยชมพู ไกลวิจิตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๑๗

เด็กหญิงนุชจิรา พุ่มมาลา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๑๘

เด็กหญิงรัตนา มัชมี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๑๙

เด็กหญิงสุนิษา ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๒๐

นายอภินันท์ -
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๒๑

เด็กหญิงบุณยานุช เทียมทอง

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๒๒

เด็กชายจิรพัฒน์ โหม่งพุฒ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๒๓

เด็กชายศิลาธรณ์ เทียงธรรม

่

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๒๔

เด็กหญิงจิรนัส สาสุข
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๒๕

เด็กหญิงจิรนันท์ สาสุข
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๒๖

เด็กหญิงวาสนา ศรีจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๒๗

เด็กชายศิวัช กาญจนฤทัย
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๒๘

เด็กหญิงชลนิดา เงียบกระโทก
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๒๙

เด็กหญิงยุวรินทร์ เทียงธรรม

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๓๐

เด็กหญิงศศิวิมล แก้วบุญตา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๓๑

เด็กหญิงจิราภา พลอยชืน

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๓๒

เด็กชายพงศกร เฮ้งหลี
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๓๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ดีปานแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๓๔

เด็กชายศุภชัย เหลาพิมพ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๓๕

เด็กชายธนากร จักรเพ็ชร
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๓๖

เด็กหญิงญาราภรณ์
กาญจนพิสิฐพงศ์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๓๗

เด็กหญิงสุนิษา วงษ์กัณหา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๓๘

เด็กชายแอร์ กาญจนฤทัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๓๙

นายเอกลักษณ์ อ่อนสำลี
๑๔/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๔๐

เด็กชายภัทรดนัย วงษ์กันหา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๔๑

เด็กชายรัชชานนท์ ปกษากนก
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๔๒

เด็กหญิงกรกมล นามคุณ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๔๓

เด็กหญิงขวัญจิรา กำเหนิด
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๔๔

เด็กหญิงสริตา นกแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๔๕

เด็กชายภานุพงศ์ จะรอนรัมย์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๔๖

เด็กหญิงนฤภร ไดรรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๔๗

เด็กชายเขษมศักดิ

์

แซ่อึง

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๔๘

เด็กชายศิวา ศิลปมัธยม
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๔๙

เด็กชายอภิศักดิ

์

ยอดพรมแว่น
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๖ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๕๐

เด็กชายจารุเดช กรมไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๕๑

เด็กชายภาณุเดช พงษ์ภควัต
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๕๒

เด็กหญิงธัญยธรณ์ ธรรมใจ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เซียงหลิว

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดทุ่งโปงบูชาธรรม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๕๔

เด็กชายศุภเชฏฐ์ สระศรีสม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๕๕

เด็กชายวิษณุ เพ็ชรพันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๕๖

เด็กชายชญานิน อาจสุวรรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๕๗

เด็กชายจิรภัทร บัวบาน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๕๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญชู
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๕๙

เด็กหญิงประภัสสร สาลีนาค
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๖๐

เด็กหญิงปนัดดา รืนเจริญ

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๖๑

เด็กหญิงนฤมล แห่หล้า
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๖๒

เด็กชายฐิติพงศ์ ศรีสุขใส
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๖๓

เด็กชายธีรภัทร ดอนไพรยอด
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๖๔

เด็กหญิงธาราวดี อำพวง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๖๕

เด็กชายเปรมศักดิ

์

เปรมภักดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๖๖

เด็กหญิงศุภกานต์ โวระแสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ ตู้สมบัติ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๖๘

เด็กชายพงศ์ศิริ คำปาน
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๖๙

เด็กชายวีรภัทร ทองศรี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๗๐

เด็กชายธนภูมิ เทพทอง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๗๑

เด็กชายกฤษกร แปนเขียว
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๗๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ยงวิบูลย์ภันฑ์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๗๓

เด็กชายธนมงคล อ่อนแหยม
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๗๔

เด็กชายก้องภพ ยิมละม้าย

้

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม

วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๗๕

เด็กชายเปรมศักดิ

์

หนูเจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๗๖

เด็กชายกฤติพงศ์ รักน้อย
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๗๗

เด็กชายวงศกร เสวตรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๗๘

เด็กหญิงมาติกา ฤทธิเอกจิตต์

์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม

วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๗๙

เด็กหญิงอรวรรณ ลักนาลาว
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๘๐

เด็กหญิงเฟองลดา ปทุมสูติ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๘๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เซียงหลิว

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๘๒

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ดำรงวุฒิโชติ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๘๓

เด็กหญิงนงนภัส พยาบาล
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๘๔

เด็กหญิงอารีย์ ศรีทอง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๘๕

เด็กหญิงปฐมพร ศรมณี
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๘๖

เด็กหญิงจันทนิภา นพวงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๘๗

เด็กหญิงกุลธิดา ฉวีรัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๘๘

เด็กหญิงวิภาดา เทพทอง
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๘๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กลินซ้อน

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๙๐

เด็กหญิงศศิธร ประทุมสูตร
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๙๑

เด็กหญิงปณัฏฎา นุ่มศรีนวล
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๙๒

เด็กหญิงวิภาดา ทิตะ
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๙๓

เด็กหญิงวริศรา แก้วเณร
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๙๔

เด็กหญิงวินิตรดา แก้วกอง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๙๕

เด็กชายนันทพงศ์ สัคคบัญชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พยาบาล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๙๗

เด็กหญิงธนภรณ์ สุขสำราญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๙๘

เด็กชายจักริน บุราณสาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๔๙๙

เด็กชายธีรเทพ ปทุมสูติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๐๐

เด็กชายธัชชัย ปทุมสูติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๐๑

เด็กชายปวริศ ปทุมสูติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๐๒

เด็กชายกษิด์เดช เปรมบำรุง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๐๓

เด็กชายธนธรณ์ พรมมา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๐๔

เด็กชายนิพนธ์ แซ่เตียว
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๐๕

เด็กชายวรวัฒน์ เปรมบำรุง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๐๖

เด็กชายวีระพล แก้วมา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๐๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เปรมบำรุง
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๐๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เปยทอง
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๐๙

เด็กหญิงปุณยนุช ชัยกร
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๑๐

เด็กชายวัชรินทร์ หีบแก้ว
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๑๑

เด็กหญิงจีรนันท์ งามดิษฐใหญ่
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๑๒

เด็กหญิงปรินทร นิยมวงค์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๑๓

เด็กหญิงปวิมล โพนปลัด
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๑๔

เด็กชายนพดล ศิลปมัธยม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๑๕

เด็กหญิงประไพ โพนปลัด
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๑๖

เด็กหญิงจิรภัทร วารีอุดม
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๑๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ม่วงเดิม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๑๘

เด็กชายอลงกรณ์ เปรมบำรุง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๑๙

เด็กหญิงนัชชา สืบนาค
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๒๐

เด็กหญิงสิริกาญจน์ คนใหญ่บ้าน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ รักษี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๒๒

เด็กหญิงรวินท์นิภา ปทุมสูติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๒๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา พรมมา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๒๔

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ พาดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๒๕

เด็กหญิงภาวิตา หงษ์เวียงจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๒๖

เด็กชายธีรวัศ สะสุพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๒๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ หงษ์เวียงจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๒๘

เด็กชายอัมรินทร์ เมฆสำลี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๒๙

เด็กชายจินดา ผิวอ่อนดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๓๐

เด็กชายนัฐนนท์ สุดนาลาว
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๓๑

เด็กหญิงกมลฉัตร ฤทธิบำรุง

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๓๒

เด็กชายกรวิชญ์ วงษ์กัณหา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๓๓

เด็กชายวรเมธ บุปผา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๓๔

เด็กชายสรวิชญ์ บัวสี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๓๕

เด็กหญิงกมลทัต ฤทธิบำรุง

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๓๖

เด็กชายณภัทร แช่มโสภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๓๗

เด็กชายอนุชา สุดแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๓๘

เด็กหญิงชุติมา บัวทองคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๓๙

เด็กหญิงนิตติยา เชือนาม

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๔๐

เด็กชายศรายุท กรับทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๔๑

เด็กหญิงสุปรีดา หงษ์เวียงจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๔๒

เด็กหญิงอาทิตติญา วงษ์คำมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๔๓

เด็กชายเจษฎา เอกทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๔๔

เด็กหญิงจุฬามณี ตุณฑกิจ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๔๕

เด็กหญิงพิยดา ปรากฏผล
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๔๖

เด็กหญิงกุศลิน อัวคนซือ

้ ่

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๔๗

เด็กหญิงศิรดา สระทองคาน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๔๘

เด็กหญิงสดานันท์ วงษ์สุวรรณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๔๙

เด็กหญิงจิตรดา พึงเกตุ

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๕๐

เด็กหญิงนลินทิพย์ กลมกล่อม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๕๑

เด็กหญิงไพลิน ดิษฐกระจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๕๒

เด็กหญิงธนัญญา พันธุ์สุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๕๓

นางสาวณิชกานต์ โสไกร
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๕๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ ขุนทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๕๕

นางสาวพัชรมัย สมบูรณ์ชัยเลิศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๕๖

นางสาวสุดารัตน์ อ่อนดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๕๗

เด็กชายอัครเดช กัณหาสุระ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๕๘

เด็กชายธีรพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๕๙

เด็กหญิงรุ่งดารา ใจดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๖๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปนหยวก
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๖๑

เด็กชายปฏิเวช ศรีพันธุ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ปนสกุล
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๖๓

เด็กหญิงพินทุ์สุดา มาลัย
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๖๔

เด็กหญิงอภิชญา สวนสมบูรณ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๖๕

เด็กหญิงอริสา จันทร์เรือง
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๖๖

เด็กหญิงนงนภัส ปานชา
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๖๗

เด็กชายภูมิธกร กลินมณฑา

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๖๘

เด็กชายอลงกรณ์ แสงบุรมย์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๖๙

เด็กหญิงวรรณกานต์ พืชพา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๗๐

เด็กชายศิริวิน กาอินทะ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๗๑

เด็กชายนพรัตน์ ปรีชา
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๗๒

เด็กชายสินชัย เกตุประทุม
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๗๓

เด็กชายรัตนโชติ ยวงสอน
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๗๔

เด็กชายอติกานต์ คำแสน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๗๕

เด็กชายณรงค์ชัย ปนทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๗๖

เด็กหญิงศิริพร ใจโอบอ้อม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๗๗

นางสาวกาญจนา มะณีย์วงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๗๘

นางสาวจุฑามาศ สุขสมศรี
๒๗/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๗๙

นายเทอดทูน วังเย็นนิยม
๑๑/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๘๐

นางวันวิสา ศรีคูบัว
๒๙/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๘๑

นางสาวอาธิติยา งอกสิน
๐๕/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๘๒

นางสาวเสธินี ศรีเดช
๒๑/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๘๓

เด็กชายณัฐนนท์ ขาวพวง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๘๔

เด็กชายชวัลวิทย์ ตนดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๘๕

เด็กชายนภดล ฉิมเพชร์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๘๖

เด็กหญิงธิติสรณ์ ระเบียบ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๘๗

เด็กหญิงจิตรลดา ช้างใหญ่
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๘๘

เด็กหญิงมนตรา สะสุพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๘๙

เด็กหญิงโชติดารา อ่างทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๐ / ๓๘๓
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กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๙๐

เด็กหญิงจันทิมา จันเทียน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๙๑

เด็กชายภควัต จันทร์วงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๙๒

เด็กชายพีรัชชัย สุขเกษม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๙๓

เด็กชายธนภัทร สุพรรณคง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๙๔

เด็กชายเจษฏาวุฒิ แซ่เล้า
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๙๕

เด็กชายชยุตพงษ์ แก้วโกมุด
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๙๖

เด็กชายทีฆทัศน์ สาลีผล
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๙๗

เด็กชายไพศาล ม่วงอิม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๙๘

เด็กชายฐิติพงศ์ หาญสุด
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๕๙๙

นางกาญจนา ปราสาททอง
๒๕/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๐๐

นางอำภา ทองคำ
๑๖/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๐๑

เด็กชายคณิศร อุ่นจิตรพันธุ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๐๒

เด็กชายอัครพนธ์ มะลิซ้อน
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๐๓

เด็กชายเอกลาภ หงษ์โต
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๐๔

เด็กหญิงกชกร โอสถเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๐๕

เด็กหญิงกัญญาญัฐ ใจดี
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๐๖

เด็กหญิงกุลธิดา บุญพวง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๐๗

เด็กหญิงจิรัญญา เขียวอ่อนตา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๐๘

เด็กหญิงณัฐพร อินทร์จำพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๐๙

เด็กหญิงธันยพร ศรีวิเชียร
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๑๐

เด็กหญิงบัวลอย เพาะปลูก
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๑๑

เด็กหญิงแพรวา บุญใส
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๑๒

เด็กหญิงวนิดา เฟองฟุง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๑๓

เด็กหญิงสุดาหรา สมใจเดช
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๑๔

เด็กชายณัฐดนัย ศรีนำเงิน
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๑๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ พุ่มรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๑๖

เด็กชายทิวาวัชร์ บุญธรรม
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๑๗

เด็กชายศิริวัฒน์ งามสอาด
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๑๘

เด็กชายกฤษฎา เอียมละออ

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๑๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ภูฆัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๒๐

เด็กชายธนทัต อ่อนศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๒๑

เด็กชายธนภูมิ ศรีมะณี
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๒๒

เด็กชายธีรภัทร แซ่เล้า
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๒๓

เด็กชายราเชน ตู้แก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๒๔

เด็กชายวนุวัจน์ สุภาระนะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๒๕

เด็กชายอิฐชิพงษ์ สีหา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๒๖

เด็กชายอาทิตย์ มีชนะ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๒๗

เด็กหญิงชลิดา สีหา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๒๘

เด็กหญิงณัฐนรี พึงอ้อ

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๒๙

เด็กหญิงปนมณี พึงอ่อน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๓๐

เด็กหญิงพิชามญธุ์ ศรีเข้ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๓๑

เด็กหญิงพิณทอง ทองทับ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๓๒

เด็กหญิงพรทิวา พลเสน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๓๓

เด็กหญิงชุติมดี สายตา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๓๔

เด็กหญิงสุพรรษา พุพงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๓๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เผือกผ่อง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๓๖

เด็กชายธนวิชญ์ ยงกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๓๗

เด็กหญิงณัฐณิชา โอสถเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๓๘

เด็กหญิงมนต์นภา อ่อนศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๓๙

เด็กหญิงวรนาถ แจ่มศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๔๐

เด็กหญิงอัยรดา วงศ์ดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๔๑

เด็กชายนนญชัย ดอกชะเอม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๔๒

เด็กชายวิศนุ ชินวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๔๓

เด็กหญิงดมิสา สมสินธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๔๔

เด็กชายธนกิตต์ สีหานอก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ คอนสันต์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๔๖

เด็กชายสหรัฐ วงศ์สุวรรณ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๔๗

เด็กชายธนพนธ์ สุขทองดี
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๔๘

เด็กหญิงขวัญจิรา สาดคล้า
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๔๙

เด็กหญิงพัชรี ชลิตภิรัติ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๕๐

เด็กหญิงกมลชนก ศรีแปน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๕๑

เด็กหญิงรัตนากร ยิมใหญ่หลวง

้

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๕๒

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุขทองดี
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๕๓

เด็กชายคธาวุฒิ พลสา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๕๔

เด็กหญิงปรวิศา โกฏค้างพลู
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๕๕

เด็กหญิงธนาภา หาญเอียม

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๕๖

เด็กหญิงทัศนีย์ เรืองขจร
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๕๗

เด็กหญิงวรินทร์พร พรมประทุม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๕๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๕๙

เด็กชายนพดล สาดคล้า
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๖๐

เด็กหญิงชนิดาภา พระพิมลพรรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๖๑

เด็กชายเอกรินทร์ อินทจร
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๖๒

เด็กชายธนพล จันทร์เพ็ง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๖๓

เด็กชายพีรภัทร บัวศรี
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๖๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ฉายอรุณ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๖๕

เด็กหญิงธัญชนก ทองดอนพุ่ม
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๖๖

เด็กชายปญณวิชญ์ วรพัด
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๖๗

เด็กชายธนาธิป สุโขทัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๖๘

เด็กหญิงสุจิตรา ละเลิง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๖๙

เด็กหญิงอภิชญา บัวเอียม

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๗๐

เด็กหญิงปภาดา คล้ายหงิม
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๗๑

เด็กหญิงวริสา สมานทรัพย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๗๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีสง่า

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๗๓

เด็กชายชิษณุพงษ์ อยู่ผาสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๗๔

เด็กชายธิติวุฒิ สมนึก
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๗๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

เขียวทินกร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๗๖

เด็กหญิงวรรณดี -
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๗๗

เด็กหญิงอุษา -
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๗๘

เด็กหญิงเพชรา หาญเอียม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๗๙

เด็กหญิงแพรพิไล ศรีแปน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๘๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สืบปาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๘๑

เด็กชายสมเกียรติ คมขำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๘๒

เด็กชายธีรภัทร ขุนรุ่งเรือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๘๓

นายวัชระ เอียมสะอาด

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๘๔

นางสาวหน่อย วงษ์จนทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๘๕

เด็กหญิงวริศรา นกแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๘๖

เด็กชายกฤตกรณ์
พิพัฒน์โรจน์หิรัญ ๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๘๗

เด็กชายชาตรี -
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๘๘

นายซาพุเหนาะ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๘๙

เด็กชายประสิทธิ

์

อยู่ดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๙๐

เด็กชายปริวัฒน์ ทองมาก
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๙๑

เด็กชายปญญา -
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๙๒

เด็กชายแปะ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๙๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

แจ่มน้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๙๔

เด็กหญิงกาญจนา -
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๓ / ๓๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๙๕

เด็กหญิงจินตนา -
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๙๖

เด็กหญิงณัฐกร อุตสาหะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๙๗

เด็กหญิงสุนีย์ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๙๘

เด็กหญิงอรอนงค์ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๖๙๙

เด็กชายเจษฎา ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๐๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

ขสุดใจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๐๑

เด็กชายนพวิชัย ลาภบังเกิด
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๐๒

เด็กชายน๊อต ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๐๓

เด็กชายรัชชานนท์ สีจันทร์งาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๐๔

เด็กชายวินัย -
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๐๕

เด็กชายสุทิศ ขสุดใจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๐๖

เด็กชายอรรณพ มะพร้าวหอม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๐๗

เด็กหญิงกุสุมา ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๐๘

เด็กหญิงชมพูนุท ราชอุบล
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๐๙

เด็กชายชนาธิป เลาธนัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๑๐

เด็กชายธีรยุทธ แซ่อึง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๑๑

นายสมบูรณ์ -
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๑๒

เด็กหญิงกรกช อิศรภักดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๑๓

เด็กหญิงธนภัทร สุขเกษม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๑๔

เด็กหญิงสุพิศา คำภูษา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๑๕

เด็กชายเอกชัย -
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๑๖

เด็กหญิงชนิดา คงคา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๑๗

เด็กหญิงชมพู่ -
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๑๘

เด็กหญิงปุย ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๑๙

เด็กหญิงเมทินี ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๒๐

นายเรืองรอง -
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๒๑

เด็กหญิงหญิง ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๒๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองผาจุติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๒๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ ผงทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๒๔

เด็กหญิงเอฟเวลีน ลีฟ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๒๕

เด็กหญิงธมลวรรณ วรเมธาสกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๒๖

เด็กหญิงจิราพร ไหวพริบ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๒๗

นางสาวนำฝน -
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๒๘

นางสาวเดือน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๒๙

นางสาวพิยดา -
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๔ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๓๐

เด็กชายอนันต์ -
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๓๑

นายอะนาย ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๓๒

นางสาวบุษดี -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๓๓

นางสาวยุพิน ไม่มีนามสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๓๔

นางสาวฐิติมา เพ็ญกาญจน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๓๕

นางสาวพิมพ์ชนก ไม่มีนามสกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๓๖

นางสาวศิริลักษ์ พรหมมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๓๗

นางสาวสุกัญญา ทองผาโกมล
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๓๘

นางสาวเสาวลักษณ์ ฝนเฝอ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๓๙

นางสาวกัลยรัตน์ -
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๔๐

เด็กหญิงจีน ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๔๑

นางสาวการะเกด -
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๔๒

นางสาวนำผึง

้

ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๔๓

นางสาวเล็ก -
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๔๔

นางสาวอ้อม ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๔๕

นางสาวนารี ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๔๖

นางสาวสายพิณ ไม่มี
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๔๗

นางสาวเอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๔๘

นายทโมน ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๔๙

นายประวิทย์ ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงมลผกา ไม่มีนามสกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๕๑

เด็กหญิงเสาวภา ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๕๒

เด็กชายแสนสุข ผ่องใส
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๕๓

เด็กชายอัครชัย ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๕๔

เด็กชายอัครเดช ไหวพริบ
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๕๕

เด็กชายเอปอ ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๕๖

เด็กหญิงปณฑิตา ทองผาสุริโย
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๕๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๕๘

เด็กหญิงภัทรวดี ดำโรงพงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๕๙

เด็กหญิงสรัลพร ศิริสุข
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๖๐

เด็กหญิงณัฐนรี ศรีสุขใส
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๖๑

เด็กชายลูกหว้า ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๖๒

เด็กหญิงแก้วตา ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๖๓

เด็กหญิงพลอย -
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๖๔

เด็กหญิงแอะคือคึ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๕ / ๓๘๓

้
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กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๖๕

เด็กหญิงน้องงาม ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๖๖

เด็กหญิงน้องเล็ก -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๖๗

เด็กชายวิชัย ไม่มีนามสกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๖๘

เด็กชายธันวา -
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๖๙

เด็กหญิงชนิสรา ธีระจารี
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๗๐

เด็กหญิงกิตติกา พลเสน
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๗๑

เด็กชายครรชิต ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๗๒

เด็กหญิงอรัญญา ตรูทองผา
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๗๓

เด็กหญิงกัญญา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๗๔

เด็กชายสุระ ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๗๕

เด็กหญิงอิพิว ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๗๖

เด็กหญิงสุนิสา ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๗๗

นางสาวแอเลพอ ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๗๘

นายเมเกทู ไม่มีนามสกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๗๙

เด็กชายไชยา ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๘๐

เด็กหญิงโสภิดา ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๘๑

เด็กหญิงพอเดเลีย -
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๘๒

เด็กหญิงนกแก้ว ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๘๓

เด็กหญิงกว่าหล่าปา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ผาภูมิสุขโข
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๘๕

เด็กชายบารมี ไม่มีนามสกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๘๖

เด็กชายอธิวัฒน์ ทองผาสุทัศน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๘๗

เด็กหญิงธัญจิรา ขาวผ่อง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๘๘

เด็กหญิงปาโม ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๘๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ทองผาภูมิปรีดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๙๐

เด็กชายจิรพงค์ ทองผาภูมิปรีดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๙๑

เด็กชายพนมพร ศิลปศร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๙๒

เด็กหญิงศมินี บุญมี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๙๓

เด็กหญิงเจนนี

่

ไม่มีนามสกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๙๔

เด็กหญิงหยดนำ ไม่มีนามสกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๙๕

เด็กหญิงเปล ไม่มีนามสกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๙๖

เด็กชายอเนชา
ทองผาภูมิประภา

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๙๗

เด็กชายหล่าก่วย ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๙๘

เด็กชายอาว ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๗๙๙

เด็กชายตะวัน ไม่มีนามสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๖ / ๓๘๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๐๐

เด็กชายอ๊อฟ ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๐๑

เด็กชายเวียร์ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๐๒

นางสาวชาแอดา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๐๓

เด็กชายสมภพ ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๐๔

เด็กชายอัศนี ตรูทองผา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๐๕

เด็กชายกิตติพร ทองเจริญสิริภูมิ
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๐๖

เด็กชายณัฐดนัย -
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๐๗

เด็กชายณัฐวรฤทธิ

์

อินโท
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๐๘

เด็กชายตาต้า -
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๐๙

เด็กชายธนัส -
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๑๐

เด็กชายภัทรกร หนูพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๑๑

เด็กชายภูวเดช จันทร์เต็ม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๑๒

เด็กชายสนธิ ทองเจริญสิริภูมิ
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๑๓

เด็กชายสันท์ทัด สุวรรณขัน
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๑๔

เด็กชายอำพล วงภักดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๑๕

เด็กชายอำพันธุ์ วงภักดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๑๖

เด็กชายอชิตพล อ่อนตีบ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๑๗

เด็กหญิงเตือนใจ ถนอมนิยดา
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๑๘

เด็กหญิงวรารินทร์ พัชราพร
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๑๙

เด็กหญิงศรัณย์พร ทิวแพ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๒๐

เด็กหญิงสุชานันท์ -
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๒๑

เด็กหญิงแอน -
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๒๒

เด็กชายฐนิต ทรงลอด
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๒๓

เด็กหญิงอภิญญา สุขเกษม
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๒๔

เด็กชายเด่น -
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๒๕

เด็กชายธีรพงษ์ ส่องสว่าง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๒๖

เด็กชายนัท อุดมพัฒนา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๒๗

เด็กชายพรพนา -
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๒๘

เด็กชายเพทาย -
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๒๙

เด็กชายสุตตนันท์ -
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๓๐

เด็กชายสุนทร -
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๓๑

เด็กชายสมศักดิ

์

คมศักดิสินธฺ์

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๓๒

เด็กชายอณุวัฒน์ ดวงจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๓๓

เด็กหญิงกนกพร -
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๓๔

เด็กหญิงกันติยา ภาชญามร
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๗ / ๓๘๓
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กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๓๕

เด็กหญิงฐานิกา เปลืองสันเทียะ

่ ๊

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๓๖

เด็กหญิงดลพร ช่างสาน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรณขัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๓๘

เด็กหญิงมณฑิตา พิชารัตน์สกุล
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๓๙

เด็กหญิงวรรณิษา หลอดเหลา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๔๐

เด็กหญิงสุภาวดี ทองผาแสงสี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๔๑

เด็กหญิงสมใจ -
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๔๒

เด็กหญิงอำภา แก้วภารา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๔๓

เด็กชายหนุ่ม -
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๔๔

เด็กชายวีระพล ทรงลอด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๔๕

เด็กหญิงศรีสุดา หงษ์กิตติเวช
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๔๖

เด็กชายสราวุธ อดโอ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๔๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญคำมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๔๘

เด็กหญิงมิทุย -
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๔๙

เด็กหญิงยุพา ทองเจริญสิริภูมิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๕๐

เด็กหญิงแสงดาว -
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๕๑

เด็กชายกรวิชญ์ เจริญชัยวรรธนา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๕๒

เด็กชายชินภัทร บุญคำมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๕๓

เด็กชายฐิติพงษ์ -
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๕๔

เด็กชายธนวัตน์ ยีชะยา

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๕๕

เด็กชายวันชัย -
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๕๖

เด็กชายวันชัย จิรไชยฐิติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๕๗

เด็กชายวาคิม กันสุ่ม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๕๘

เด็กหญิงกชกร นกแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๕๙

เด็กหญิงขนิษฐา ใจเมตตา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๖๐

เด็กหญิงพรสุทอง ซองทุมมินทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๖๑

เด็กชายภูผา แสงแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสามชัน

้

วัดเขาสามชัน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๖๒

เด็กหญิงจันทิมา มาศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสามชัน

้

วัดเขาสามชัน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๖๓

เด็กชายสันต์ทศน์ ภู่ขาว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสามชัน

้

วัดเขาสามชัน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๖๔

เด็กชายสันต์ภพ ภู่ขาว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสามชัน

้

วัดเขาสามชัน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๖๕

เด็กหญิงรมิตา ดีท้วม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสามชัน

้

วัดเขาสามชัน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๖๖

เด็กหญิงสุชาดา ทัศเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสามชัน

้

วัดเขาสามชัน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๖๗

เด็กหญิงสวย ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสามชัน

้

วัดเขาสามชัน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๖๘

เด็กหญิงสุภาพร ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสามชัน

้

วัดเขาสามชัน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๖๙

เด็กหญิงจิตรลดา จันทร์ที
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสามชัน

้

วัดเขาสามชัน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๗๐

เด็กหญิงดาหวัน ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสามชัน

้

วัดเขาสามชัน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๗๑

เด็กหญิงกาญจนา -
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสามชัน

้

วัดเขาสามชัน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๗๒

เด็กหญิงมิตา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสามชัน

้

วัดเขาสามชัน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๗๓

เด็กหญิงนภัสสร วรรณสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสามชัน

้

วัดเขาสามชัน

้

 

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๗๔

เด็กหญิงสุพรรษา -
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๗๕

เด็กชายสุริยะ -
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๗๖

เด็กหญิงธัญรดา ฤทธิสุทธิ

์ ์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๗๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองศรี
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๗๘

เด็กชายจิรายุทธ์ จันภิรมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๗๙

เด็กชายธีรวุฒิ อบกลัน

่

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๘๐

เด็กชายมนัสชัย สุขเรือง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๘๑

เด็กชายสุรสีห์ -
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๘๒

เด็กหญิงกัญยาณี ช้างโต
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๘๓

เด็กหญิงสิริกร -
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๘๔

เด็กหญิงอฐิติยา อบกลัน

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๘๕

เด็กหญิงนัฐณิชา มนพลับ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๘๖

เด็กชายโอ๋ -
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๘๗

เด็กหญิงสุธิดา พิรัฐธนชัย
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๘๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ สีม่วง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๘๙

เด็กชายเอกรัตน์ นาคสุข
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๙๐

เด็กหญิงทริกา ณ สงขลา
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๙๑

เด็กหญิงศิรินธรณ์ เพ็งพูลเดช
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๙๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

วงศ์อัยรา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๙๓

เด็กหญิงทิฆัมพร ลำเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๙๔

เด็กหญิงประภาพร เกตุรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๙๖

เด็กชายเมษา คุ้มตลอด
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ จิตร์สมบรูณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๙๘

เด็กชายนติมนต์ ลมูลศิลป
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๘๙๙

เด็กชายยุทธกร จันทร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๐๐

เด็กหญิงอรสา กิงแก้ว

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๐๑

เด็กชายสุรารักษ์ ทัศเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๐๒

เด็กชายนัฐธิดา วงศธรนฤทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๐๓

เด็กหญิงเยาวเรศ วันจา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๐๔

เด็กชายวรเชษฐ์ ลัคแมน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๐๕

เด็กหญิงทิพย์รักษา กลินขจร

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๐๖

เด็กชายตะกวย -
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๐๗

เด็กชายชลนิล ทิมมา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๐๘

เด็กชายธีรภัทร จันทร
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๐๙

เด็กชายรัชพล สร้อยสุมารีย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๑๐

เด็กหญิงพรนภัส อินทร์เกตุ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๑๑

เด็กหญิงปยพัชร แซ่ฉี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๑๒

เด็กหญิงวริศรา บุตรสาแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๑๓

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ใจชุ่ม
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๑๔

เด็กชายบุญฤทธิ

์

มากมี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๑๕

เด็กชายธีรภัทร ทองคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๑๖

เด็กชายชนธี ใจเพียร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๑๗

เด็กชายจิรายุส บุญญานุรักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๑๘

เด็กชายธนภัทร บัวซ้อน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๑๙

เด็กหญิงจันทรรัตน์ วิเศษสิงห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๒๐

เด็กหญิงอัญชนา ด้วงเดช
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๒๑

เด็กหญิงเหมือนฝน สารีวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๒๒

เด็กชายคิรากร แก้วพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๒๓

เด็กชายจักรรินทร์ สุขสาลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๒๔

เด็กชายอัษฎา จันทร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๒๕

เด็กชายรัชชานนท์ บุญเชิด
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๒๖

เด็กชายพุฒิพงษ์ หาญชัยนะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๒๗

เด็กชายนฤศรณ์ รุผักชี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๒๘

เด็กชายภูพิพัฒน์ อ่อนตีบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๒๙

เด็กชายยุทธภูมิ ใจเพียร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๓๐

เด็กหญิงอรจิรา เขียวบาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๓๑

เด็กหญิงภัทราพร ภิญโญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๓๒

เด็กหญิงสุชาวดี ทองนารถ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๓๓

เด็กหญิงชนม์นิภา บัวซ้อน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๓๔
เด็กหญิงทักษิณาภรณ์

ฟกช้าง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๓๕

เด็กหญิงพัชรพร รุ่งเรือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๓๖

เด็กหญิงจิรวรรณ เพ็งสวน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๓๗

เด็กหญิงเปรมิกา ปกษี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๓๘

เด็กหญิงกัญญาภัค ปนทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๓๙

เด็กหญิงสุชานาถ จูเกตุ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๐ / ๓๘๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๔๐

เด็กหญิงชุติมา แซ่เอียว
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๔๑

เด็กชายศุภกร สารีวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๔๒

เด็กชายณัฐพร ดำชู
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๔๓

เด็กชายธนายุต แสงแพร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๔๔

เด็กชายธนกฤต นิลวงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๔๕

เด็กชายวิภาส บำรุงจิตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงเสาวภา แจ้งทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๔๗

เด็กหญิงสุนันทา ปรากฎกล้า
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๔๘

เด็กหญิงกรกนก แจ่มจอมทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๔๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เพ็งพงสา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๕๐

เด็กชายวสันต์ แต่แดงเพชร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๕๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วัดแย้ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๕๒

เด็กชายธนภัทร แช่มช้อย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๕๓

เด็กชายคณิต บัวขาว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๕๔

เด็กหญิงขวัญจิรา จิตเลิศวิภาส
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๕๕

เด็กหญิงตะวัน -
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๕๖

เด็กหญิงน้องหญิง เฉลิมเตชพัฒน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๕๗

เด็กหญิงปาริชาติ ไม่มีนามสกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๕๘

เด็กหญิงปุณยวีร์ สุวรรณภักดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๕๙

เด็กหญิงวันดี ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๖๐

เด็กหญิงสายใจ -
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๖๑

เด็กหญิงอรทัย อุดมสุขนภา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๖๒

เด็กหญิงวรนุช ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๖๓

เด็กหญิงน้องกิก

๊

ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๖๔

เด็กหญิงสุนีย์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๖๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๖๖

นางสาวอารยา ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๖๗

เด็กหญิงเออ่าว ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๖๘

เด็กชายวรินทร์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๖๙

เด็กหญิงขินเอยี ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๗๐

เด็กหญิงนฤมล ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๗๒

เด็กหญิงหวานใจ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๗๓

เด็กหญิงบัวขาว ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๗๔

เด็กหญิงสายใจ ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซองกาเรีย วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๗๕

เด็กหญิงอาทิตยา ปนมุ่ง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๗๖

เด็กหญิงสุชานันท์ เกตคำดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๗๗

เด็กหญิงสุภัสสร ลาเบ้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๗๘

เด็กหญิงสิรีธร พฤฒามาตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๗๙

เด็กหญิงไพลิน หอมหวาน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๘๐

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สุขมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๘๑

เด็กหญิงสุดา ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๘๒

เด็กหญิงกุหลาบ ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๘๓

เด็กหญิงพัณณิตา เสาวภา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๘๔

เด็กชายธีรพัฒน์ บุญทา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๘๕

เด็กหญิงวรณีย์ กันยาพรเจริญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๘๖

เด็กชายสุทัศน์ -
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๘๗

เด็กชายอมรเทพ ใจเจริญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กุลเกษ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๘๙

เด็กหญิงโสภิตนภา เจนเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๙๐

เด็กหญิงจันทิมา บัวแดงสกุลใหม่
๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๙๑

เด็กหญิงวราภรณ์ นครชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๙๒

เด็กหญิงสุภาพร สายบัว
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๙๓

เด็กหญิงจิรภัทร จันทาบ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๙๔

เด็กหญิงนิวัน ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๙๕

เด็กหญิงน้องพิม ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๙๖

เด็กหญิงนัยนา ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๙๗

เด็กหญิงวันดี ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๙๘

นางสาวหล้า ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๒๙๙๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แสนหลวง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๐๐

เด็กหญิงกรวิกา คำทุม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๐๑

เด็กหญิงสุภาพร ฮัวจัน

่ ่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๐๒

เด็กชายธีรพงษ์ จันดาหัวดง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๐๓

เด็กหญิงวรัญญา ชูเชิด
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๐๔

เด็กหญิงยุ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๐๕

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ศรีรุ่งเรือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๐๖

เด็กหญิงเจนจิรา พิสุทธิเสถียร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๐๗

เด็กหญิงสุธิดา ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๐๘

เด็กหญิงสุภาพร ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๐๙

เด็กหญิงอริสา ติแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๑๐

เด็กหญิงโอ ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๑๑

เด็กหญิงพรไพลิน คำทุม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๑๒

เด็กหญิงพิชยา แก้วคุณศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๑๓

เด็กหญิงรจนา บุญรอด
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๑๔

เด็กหญิงสุวรรณดี คุณสิทธิบุญญา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๑๕

เด็กหญิงรุ้งณภา บุญชะนะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๑๖

นางสาววิน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๑๗

เด็กชายวีรภัทร แก้วพวงใหม่
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๑๘

เด็กชายทองสุก ไม่มีนามสกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๑๙

เด็กชายสุรชาติ ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๒๐

เด็กหญิงกิตติยา คำทุม
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๒๑

เด็กหญิงจุราวัน ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๒๒

เด็กหญิงทุ่ย ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๒๓

เด็กหญิงสานิต ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๒๔

เด็กหญิงเว ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ปนมุ่ง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๒๖

นายสุรเดช ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๒๗

นายนิพนธ์ ทิพย์มงคล
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๒๘

นางสาวแหม่ม ไม่มีนามสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๒๙

เด็กชายพรรษา ไม่มีนามสกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๓๐

นายภคิน เมธินทร์ดำรง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๓๑

นายเอกรัตน์ ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๓๒

เด็กหญิงบุษกร ศรีชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๓๓

เด็กหญิงวรารัตน์ นันตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๓๔

นายกิตติภูมิ บำรงพงศ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ บัวแดงสกุลใหม่
๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๓๖

เด็กหญิงน้องใหม่ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๓๗

เด็กหญิงแสงจันทร์ ปลังกลาง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๓๘

นางสาวเอเคร่ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๓๙

เด็กชายเกรียงไกร ไชยมงคล
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๔๐

นายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๔๑

เด็กหญิงนันทนา ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๔๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ เพชรปญญา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๔๓

นางสาวเอพลิว ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๔๔

นางสาวนำฝน ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๓ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๔๕

เด็กชายปานทอง เถกิงวิทย์สถาพร
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๔๖

เด็กชายรัชภูมิ เปนใจช่วย
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๔๗

เด็กหญิงพันธ์ -
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๔๘

เด็กชายไกรพล เถกิงวิทย์สถาพร
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๔๙

เด็กชายไกรวิชญ์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๕๐

เด็กชายอรรถนนท์ ลีกา
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๕๑

เด็กชายธนเชษฐ์ เกตศักดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๕๒

เด็กหญิงแสงดาว ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๕๓

เด็กหญิงพิมผกานต์ ติแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๕๔

เด็กหญิงดารินทร์ สร้อยจำนงค์
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๕๕

เด็กหญิงขวัญพร ไชยเทศ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๕๖

เด็กหญิงปชชา แก้วคุณศรี
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๕๗

เด็กหญิงน้องใหม่ ไม่มีชือสกุล

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๕๘

เด็กหญิงดาว ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๕๙

เด็กชายวรเวช ทิพย์สังวาล
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๖๐

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ขวัญประเสริฐวารี ๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๖๑

เด็กชายสิทธิพงศ์ -
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๖๒

เด็กชายฐิติพงศ์ ใจเจริญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๖๓

เด็กชายเนอู -
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๖๔

เด็กชายโฆษวันต์ บุญยงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๖๕

เด็กชายจีรายุทธ พิมพิลา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๖๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไชยมงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๖๗

เด็กหญิงชุติมน -
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๖๘
เด็กหญิงพิมพ์รวินทร์ อินตา

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๖๙

เด็กหญิงนำฝน -
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๗๐

เด็กชายกษิดิศ จันทร์คำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๗๑

เด็กชายทวีวงค์ รุ่งสว่าง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๗๒

เด็กชายธนดล กีรติบวรกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๗๓

เด็กชายสิงหา รักบุญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๗๔

เด็กหญิงพิชญา บุญมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๗๕

เด็กหญิงพิรุณ ธารีนาค
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๗๖

เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ เถกิงวิทย์สถาพร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๗๗

เด็กหญิงชิดชนก บุญมอญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๗๘

นายกัมพล อ่อนตาผา
๑๗/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านยางขาว วัดยางขาว  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๗๙

เด็กชายไซชาญ -
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๔ / ๓๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๘๐

เด็กหญิงอิตะซิน -
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๘๑

เด็กชายสมเกียรติ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๘๒

เด็กหญิงอังคณา ไมามสกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๘๓

เด็กหญิงพรธิดา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๘๔

เด็กหญิงจันทิพย์ พรมสรรค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๘๖

เด็กชายสุรชัย -
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๘๗

เด็กชายพิศวัสต์ พิเชษฐชลธี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๘๘

เด็กหญิงขนิษฐา ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๘๙

เด็กหญิงมีนา ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๙๐

เด็กหญิงอัญมณี กวินสินทรัพย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๙๑

เด็กหญิงกันดา -
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๙๒

เด็กหญิงอรอนงค์ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดใหม่พัฒนา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๙๓

นายอุดม สืบเนียม
๑๖/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๙๔

นายพรศักดิ

์

เชือรุ่ง

้

๐๒/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๙๕

นางสาวินี นกดำ
๑๑/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๙๖

นางสาวพนิดา วงษ์กรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๙๗

นายอลงกรณ์ รัตน์ไทรแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๙๘

นายธนชัย สุ่มเล็ก
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๐๙๙

นางสาวเกศินี ข้อเพ็ชร
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๐๐

นางสาวกนกวรรณ บริสุทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๐๑

นางสาวบุญพา เชาว์รักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๐๒

นายศุภกิจ ภุมรินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๐๓

นางสาวสุภาพันธ์ ใคร่ครวญ
๐๑/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๐๔

นางศรัณย์พัทธ์ เพ็ญปญญา
๒๔/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๐๕

นางปทิตตา พิกุลแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๐๖

นางสาววราภรณ์ ใคร่ครวญ
๐๓/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๐๗

นางสาวพรทิพย์ ดีคล้าย
๑๐/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๐๘

นางสาวศันสนีย์ ประกายวิชากุล
๐๓/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๐๙

นายวัฒนา เพ็ญปญญา
๐๑/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๑๐

นายนิวัฒน์ แซ่จันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๑๑

นายศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ
๑๔/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๑๒

นายพงษ์ศักดิ

์

คล้ายจำแลง
๒๐/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๑๓

นางสาวโชติกา แปนคร
๑๗/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๑๔

นางสาวกุสุมา บุญมี
๑๔/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๕ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๑๕

นางสาวทัศนีย์ เมืองช้าง
๒๓/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๑๖

นางสาวเกษรินทร์ ทวีศรี
๒๐/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๑๗

นางกชวรรณ สมคิด
๑/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๑๘

นางจันทร์ฉาย จงศุภวิศาลกิจ
๑๘/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๑๙

นายมนตรี หิรัญกนกพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๒๐

นายสุพรรณ นวกวงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทิพย์สุคนธาราม  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อำอ่อน
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๒๒

เด็กชายกลวัชร สืบบุก
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๒๓

เด็กชายจักรพงศ์ ประทุมสูตร
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๒๔

เด็กหญิงบงกฎ นิลบ่อ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๒๕

เด็กชายธวัชชัย ศรีอุธา
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๒๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร ราชสีห์แก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๒๗

เด็กชายชนกันต์ พรหมเพียงช้าง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๒๘

เด็กชายธนกร รักแตง
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๒๙

เด็กหญิงอัญชิสา ยีสรง

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๓๐

เด็กหญิงกุสุมา เชาว์รักษ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๓๑

เด็กหญิงชนัญชิดา อยู่เอียม

่

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๓๒

เด็กหญิงนัทชญา ชืนชม

่

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๓๓

เด็กชายณัฐพนธ์ สืบพลาย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๓๔

เด็กชายธนากร บุญพา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๓๕

เด็กชายมณฑล สืบบุก
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๓๖

เด็กหญิงณัฐพร ใจยง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๓๗

เด็กหญิงณฐิตา ดาวกระจาย
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๓๘

เด็กหญิงอาทิตยา อ๊อตยาดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๓๙

เด็กหญิงนิสา แสงทองดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๔๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อาจคงหาญ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๔๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ราชสีห์แก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๔๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงษ์กรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๔๓

เด็กหญิงพัชรียา พุทธสอน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๔๔

เด็กชายวัชรพล สืบปาน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๔๕

เด็กหญิงเนตรนภิส พวงนาค
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๔๖

เด็กชายศรายุทธ จันทนาม
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๔๗

เด็กชายศิริชัย สระทองเพียน
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๔๘

เด็กหญิงสิริวรรณ แซ่ลิม

้

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๔๙

เด็กหญิงกาญจน์สินี พุทธสอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๖ / ๓๘๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๕๐

เด็กหญิงวรรณิดา พวงทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๕๑

เด็กชายนันทพงค์ มหาพล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๕๒

เด็กหญิงอัยดา พวงทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๕๓

เด็กชายวรวิทย์ เชาวรักษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๕๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา อาจคงหาญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๕๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกิดโภคา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๕๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ใจบุญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๕๗

เด็กหญิงพิมพ์พิศา อาจคงหาญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๕๘

เด็กชายภาวิน เชืองาม

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๕๙

เด็กชายปฏิภาณ พุทธสอน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๖๐

เด็กหญิงรัตติกาล นิมทอง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๖๑

เด็กหญิงโชติกา รักแตง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๖๒

เด็กชายพัชรพล อาจคงหาญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๖๓

เด็กหญิงสุชาวดี สร้อยยอดทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๖๔

เด็กหญิงจิราภา เบญจวลีพร
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๖๕

เด็กชายชัชนันท์ บูชา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๖๖

เด็กหญิงบวรรัตน์ ใจบุญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๖๗

เด็กหญิงกนิษฐา สืบบุก
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๖๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ หลักเพชร
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๖๙

เด็กชายวิทวัส ใจบุญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๗๐

เด็กชายไพรสณท์ ราชสีห์แก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๗๑

เด็กชายอภินันท์ อาจคงหาญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๗๒

เด็กหญิงนิศรา พรสง่า
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๗๓

เด็กชายคัมภีร์ คันชัง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๗๔

เด็กหญิงกัญธิมา วิวัฒน์บุตรสิริ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๗๕

เด็กชายภาคภูมิ เบญจวลีพร
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๗๖

เด็กชายภัทรดนัย ประเสริฐสังข์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๗๗

เด็กชายรุจรวี ใจบุญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๗๘

เด็กชายศุภกิจ สืบด้วง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๗๙

เด็กชายศิวกร สุขมา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๘๐

เด็กหญิงสุภาวดี ลับแล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๘๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๘๒

เด็กหญิงจิติพร มูลผล
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๘๓

เด็กชายภัควัฒน์ วงษ์ประเสริฐ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๘๔

เด็กชายธานนท์ สถิตมิลินทากาศ
๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระลงเรือ วัดสระลงเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๗ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๘๕

เด็กหญิงภุมรัตน์ สระทองพลอย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๘๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ปองกัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๘๗

เด็กชายสิทธิชัย แก้วบัวดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๘๘

เด็กหญิงกัณฐิกา เปาเพ็ชร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๘๙

นายก้องศักดิ

์

นงค์ลักษณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๙๐

นายอิทธิพล จงศุภวิศาลกิจ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๙๑

นางสาวกนกนิภา พุทธวงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๙๒

เด็กหญิงขนิษฐา นวกวงศ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๙๓

นางสาวจารุมน อาจคงหาญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๙๔

นางสาวธัณยชนก ประยูรวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๙๕

นางสาวนวรัตน์ เนตรนิยม
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๙๖

เด็กหญิงปยะธิดา พวงชีวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๙๗

เด็กหญิงปุณิกา สุขเจิญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๙๘

นางสาววริญทร วังกุ่ม
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๑๙๙

นายธีรภัทร พรมฟา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๐๐

นายสุริยงค์ เชืออยู่

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๐๑

นางสาวอทิตยา แสงเพ็ชรอ่อน

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๐๒

นางสาวปณิลดา เบ็ญพาด
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๐๓

นางสาวพัชรินทร์ ชวนะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๐๔

นายธีราสิทธิ

์

เปยมธนาธิป ๖/๔/๒๕๑๗ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๐๕
ว่าทีร้อยตำรวจตรีกมล

่

นิลโรจน์
๑๓/๑/๒๕๒๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๐๖

นางสาวกันต์ฐิดารีย์ คินาสินธุ์
๒๕/๖/๒๕๒๙

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๐๗

นางจีรภา สังข์ไทย
๓๐/๔/๒๕๒๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๐๘

นายนพดล มูลผล
๑๒/๖/๒๕๓๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๐๙

นางสาวประทุมพร สิทธิวงศ์วณิช
๒๔/๔/๒๕๒๘

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๑๐

นายยศวัฒน์ ทับทิม ๘/๙/๒๕๒๓ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๑๑

นางวนิดา ปรัชญรัตน ๑/๗/๒๕๑๖ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๑๒

นางสาววาสนา สีแดง

๒๔/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๑๓

นายวิริยะ กิติกุล
๒๗/๙/๒๕๒๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๑๔

นายอัศวิน จันทร์สวาท
๒๐/๒/๒๕๓๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๑๕

เด็กชายไตรภพ สืบศักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๑๖

เด็กหญิงชนิสรา โภคา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๑๗

เด็กหญิงนิชา แสงทองดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๑๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สืบบุก
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๑๙

เด็กหญิงพรทิพย์ เตียะเพชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๘ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๒๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จิตรหาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๒๑

เด็กหญิงศศิชา เพียรพี

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๒๒

เด็กชายธนวิทย์ สืบเนียม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๒๓

เด็กชายพิเชษฐ์ ศรีเหรา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๒๔

เด็กชายศุภณัฐ อาจคงหาญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๒๕

เด็กชายศุภากร นาคขำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๒๖

เด็กชายสิริชัย ด้วงปลี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๒๗

เด็กหญิงชนม์นิภา อิมสวัสดิ

่ ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๒๘

เด็กหญิงมณฑิตา หอมทวนลม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๒๙

เด็กหญิงรุ้งไพลิน ทองนุ่ม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๓๐

เด็กหญิงลักษณา เชือโพล้ง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๓๑

เด็กชายกฤษฏิ

์

ด้วงบาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๓๒

เด็กชายชิตพล ศรีเหรา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๓๓

เด็กชายนาวิน นาคขำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๓๔

เด็กชายวุฒิชัย นาคขำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๓๕

เด็กชายศราวุธ อยู่ดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๓๖

เด็กชายอนิวัตติ

์

พยัคฆวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๓๗

เด็กหญิงณัฏฐากร ลับแล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๓๘

เด็กหญิงพิมพกานต์ คันชัง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๓๙

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา โพธิอะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๔๐

เด็กหญิงสุพรรษา อาจคงหาญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๔๑

เด็กชายทัตพงศ์ อาจคงหาญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๔๒

เด็กหญิงกชพร รอดประเสริฐ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๔๓

เด็กหญิงทิพวรรณ ศรีบุตรเจริญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๔๔

เด็กหญิงเบญจพร เชือวงษ์

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๔๕

เด็กหญิงสิริวรรณ เนตรนิยม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๔๖

เด็กหญิงสุพิชชา สิงขรรักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๔๗

เด็กชายชินวัตร รุ่งกลิน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๔๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ หงษ์ทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๔๙

เด็กหญิงศศิวิมล มุ่งฝอยกลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๕๐

เด็กหญิงพรชิตา นิสัยตรง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๕๑

เด็กหญิงพรรพษา บุญส่ง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๕๒

เด็กหญิงสุภาวดี ทองดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๕๓

เด็กชายจักรี สืบกลัด
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๕๔

เด็กหญิงจิราพร วิเศษสิงห์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗๙ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๕๕

เด็กหญิงณัชชา มูลเงิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๕๖

เด็กหญิงอังคณา พรมหาชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๕๗

เด็กหญิงเอมอร แขวงสุวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๕๘

เด็กชายภูพิรัฐ ศรีอุธา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๕๙

เด็กชายชัยวัฒน์ เอืองไข

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๖๐

เด็กชายรณกฤต โพธิมหาโภช

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๖๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

สิงขรรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๖๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา หลังโสภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๖๓

เด็กหญิงณัชฐา บุญศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๖๔

เด็กหญิงอรอุมา คงสิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๖๕

เด็กชายสรวิศ เชืองาม

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๖๖

เด็กชายสุพิชานนท์ แปลงยศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๖๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ ถาลวัยร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๖๘

เด็กหญิงนันท์นภัส มันมะโน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๖๙

เด็กหญิงวัลญรัตน์ ศรีดาว
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๗๐

เด็กหญิงณัฎฐิณิชา เชือหนองปรง

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๗๑

เด็กหญิงพัณณิตา วันคาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๗๒

เด็กหญิงรสริน เถาว์พันล้อม
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๗๓

เด็กชายณัฐกิต พงศ์งาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๗๔

เด็กชายณัฐดนัย สนองชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๗๕

เด็กชายวรโชติ กุสุมาร
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๗๖

เด็กชายวริทธิ

์

แย้มวงษา
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๗๗

เด็กหญิงณัฏฐนรี คันชัง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๗๘

เด็กหญิงนัชชา สระทองหน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๗๙

เด็กหญิงวรรณวิสา มุ่งเจริญกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๘๐

เด็กหญิงสมิตา แก้วมีมาก
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๘๑

เด็กชายชินดนัย พรมชนะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๘๒

เด็กชายธนกฤต เกิดโภคา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ นกดำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๘๔

เด็กชายภัสกร ด้วงปลี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๘๕

เด็กหญิงณัฐวรา สรไกร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๘๖

เด็กหญิงรพีพร อิมคุ้ม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๘๗

เด็กชายเจษฎา สืบด้วง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๘๘

เด็กชายภาณุพงศ์ เสาธงทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๘๙

เด็กชายอนุพนธ์ นกดำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘๐ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๙๐

เด็กชายอรรถพล สืบเนียม
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๙๑

เด็กหญิงนริศรา อาจคงหาญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๙๒

เด็กชายจักรธร จันทร์คำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๙๓

เด็กชายไตรภูมิ สืบด้วง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๙๔

นางสาวธนพร สิงห์สังข์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๙๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน พูลสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๙๖

เด็กหญิงไอรดา ศอกขุนทด
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๙๗

นายสุริยง เชืออยู่

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๙๘

เด็กหญิงณัฐพร เกิดโภคา
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๒๙๙

นางสาวธนัญญา ศรีสำเนียง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๐๐

นายนาถวัฒน์ เชืออยู่

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๐๑

นางสาวกมลทิพย์ เทียนทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๐๒

นางสาวผกามาศ แซ่ล้อ
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๐๓

นางสาวสุชาดา ตะดวงดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๐๔

นางสาวศศิวิมล วิชิ
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๐๕

นายศิวัช หงส์โต
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๐๖

นายทนุธรรม ทวีศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๐๗

นายวรวิช ขวัญเรือน
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๐๘

นายวิริยา อำอ่อน
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๐๙

นางสาวชุติมา มาสา
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๑๐

นางสาวเกศรา อุดม
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๑๑

นายภาณุ เชือทอง

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๑๒

นายอภิศักดิ

์

คำปาน
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๑๓

นางสาวปวิตรา ชำนาญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๑๔

นายชัชวาลย์ อำปรีดา
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๑๕

นายกอบชัย ฉิมเพชร
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๑๖

นายนนทิพัฒน์ มณีนิล
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๑๗

นายอรรถชัย อยู่เอียม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๑๘

นางสาวสุนีย์ ใจบุญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๑๙

นางสาวดวงฤทัย เหมือนสิทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๒๐

นางสาวพัชราภรณ์ ปานเพชร
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๒๑

เด็กชายฐปนนท์ แก้วคำ
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๒๒

เด็กชายกฤษกร แอะเพชร
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๒๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร แผนสมบูรณ์
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๒๔

เด็กหญิงปาจรีย์ ศรีเหรา
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘๑ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๒๕

เด็กหญิงปยฉัตร อาจคงหาญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๒๖

เด็กหญิงภัทรธิดา มูลเงิน ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๒๗

เด็กหญิงสุพัตตา อ่อนละออ
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๒๘

เด็กหญิงสิรภัทร ยังอยู่
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๒๙

เด็กหญิงกรรวี จันทร์นาลาว ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๓๐

เด็กชายวีรวุฒิ เชือโพล้ง

้

๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๓๑

เด็กชายวรชัย อาจคงหาญ
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๓๒

เด็กหญิงกิตติยา อำอ่อน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๓๓

เด็กหญิงเมฑิตา หอมทวนลม
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๓๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ จินดา
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๓๕

เด็กหญิงสโรชา อาจคงหาญ ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๓๖

เด็กหญิงสุปญญา แสงจันทร์
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๓๗

เด็กหญิงนิตยา เอียมแสง

่

๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๓๘

เด็กชายสาธิต เกิดโภคา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๓๙

เด็กชายทศพร ศรีเหรา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาใหม่
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๔๐

เด็กชายวัชรพงศ์ ดิษกุล
๒๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ เพียรวิชา ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๔๒

เด็กชายศรายุทธ์ แผนสมบูรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๔๓

เด็กชายสมเกียรติ แสงหิรัญ
๒๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๔๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เฟองฟู
๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๔๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชารีโคตร ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๔๖

เด็กชายปยะพร พุทธวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๔๗

เด็กชายวรากร บุญศิริ
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๔๘

เด็กหญิงพิมลรัตน์ บุญหนา
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๔๙

เด็กชายกฤศนะ มุตตัสสะ
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๕๐

เด็กชายมงคลชัย อยู่ปรางค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๕๑

เด็กหญิงกุลวดี วรรณทุมมา
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๕๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสียงดัง ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๕๓

เด็กหญิงสุวภัทร โพธิมหาโภช

์

๒๕ / ๑๒ /๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๕๔

เด็กหญิงภุมรัตน์ ทองสุข
๙ / ๕ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๕๕

เด็กชายสุทธิพจน์ จีนจันทร์
๗ / ๑ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๕๖

เด็กชายนิวัฒน์ เทพโยธี

๒๔ / ๖ /๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๕๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ เจิมสวรรณ

๒๔ / ๑๑ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๕๘

เด็กชายสิรภัทร มณีนิล

๑๔ / ๔ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๕๙

เด็กชายคมสัน ปนกุมภีร์

๒๒ / ๓ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘๒ / ๓๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๖๐

เด็กหญิงคณิฏฐา โพธิทอง

์

๒๘ / ๓ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๖๑

เด็กหญิงพัชรพร ทองนุ่ม
๓ / ๕ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๖๒

เด็กชายชัยมงคล วารีรัตน์
๖ / ๗ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๖๓

เด็กหญิงปติยดา แสงจันทร์
๒ / ๘ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๖๔

เด็กหญิงอรัชพร เรืองทองดี
๒ / ๗ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๖๕

เด็กหญิงวิชุดา พันทอง

๑๒ / ๕ / ๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๖๖

เด็กหญิงตรีรัตน์ รังสวัสดิจิตต์

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระลงเรือ
ห้วยลึกสามัคคีธรรม

 

กจ ๒๔๖๐/๑๓๓๖๗

นายเฉลียว ใหญ่ยิง

่

๒๐/๐๘/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดสระลงเรือ

ห้วยลึกสามัคคีธรรม
 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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