
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑๐,๑๙๐ คน ขาดสอบ ๒,๙๖๙ คน คงสอบ ๗,๒๒๑ คน สอบได้ ๔,๖๖๐ คน สอบตก ๒,๕๖๑ คน (๖๔.๕๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๐๐๑
นายกาญชนก สกุลอินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๐๒
นายกิตติพัทธ์ อสมภินพงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๐๓
นายสุพจน์ หงษ์ทอง

๐๕/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๐๔
นายอภิชาติ บุญสิงห์ใจ

๒๓/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร มีเย็น

๒๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงจารุภา โพธิสุวรรณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงนฤมล สุขจิตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงปราญชลี รักษี

๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๐๙
นางสาวพศิกา แซ่ซือ

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายภาณุพงษ์ ใจอดทน

๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงศิฐิมณี เทียมเมฆา

๒๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๑๒
นางดวงเดือน วันกุมภา

๒๘/๐๓/๒๕๐๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๑๓
นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ

๐๕/๐๗/๒๕๑๖ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๑๔
นางสาวกัญญาภัค พลเสน

๑๖/๐๓/๒๕๒๒ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงกมลวรรณ พินพวง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงจิราพร

ปญญาเจริญธรรม ๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงกษมาภรณ์ แสนสุข

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ทะนัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงจีรนันท์ กันธา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงวรกมล ชาญชิต

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงโชติรส ดำขำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงกรประภา ทองอาบ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายกิติ กาวิระเดช

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงชนิกานต์ ตันมันทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายชาครีย์ ปตตะรงค์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงณฐพรรณ ทองใบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงบุญญานุช เรืองฤทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงภาวินี ศิริชานีวุฒิ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ สิริรัฐภาคย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงวรพร สืบแจ้ง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงวรพรรณ สืบแจ้ง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๓๒
นายวัชนะ ศรีสังวรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

เล้าอรุณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๓๔
นายจักรกฤษณ์ สระทองหมาย

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๓๕
นางสาวนริศรา กำปนทองคำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายนนทชัย เรียบร้อย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงกมลเนตร ผิวอ่อนดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงฌานิภา เดชสุภา

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เชียงกา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงธันยรัตน์ ยอดเพชร

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงนิชกานต์ กรวยทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงปรางทิพย์ พรหมมา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ สร้อยสิงห์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงพรวลัย สุจริต

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงพัฒน์นรี น้อยวิจิตร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงพัตตรา จำปาหอม

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ เจริญวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงภัสสร เทพไทยขาว

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงภาพิมล สระทองเลียบ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงมิลลา ชูกำเหนิด

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงรัตติกาล ขจรอมรพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงวิรัญชนา ปุสันเทียะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงสาริน พิกุล

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงสุธิดา เซียงเห็น

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงสุภัทรา ปูสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงสุภาวดี สมสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงสโรชา ทองใบ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงอริสา ละลิว

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงกฤตพร ไพรชาติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงขวัญจิรา หอธรรมรัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงชนิภรณ์ มังมีผล

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงณัฐกมล อรชร

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ แย้มสินธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงดาวรุ่ง คูหามงคล

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงทิพวรรณ์ โพระดก

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๖๖ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
เจริญราช

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงนฤมล อ่างแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงนิธิกาญจน์ เจนสุริยะกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงนิธิพร เซียงฉี

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงพชรพร จารุภุมมิก

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงพัชรพร รุจิปญญา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โคตะดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงพิมพ์พร ด้วงปลี

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงพิมพ์มาดา แย้มศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงภาพิมล ชืนเจริญ

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงมณฑิรา ศรีผึง

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงมานิตา แสงนิล

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงวรัมพร ปนวิเศษ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงวีริศรา เอียมยัง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงสิริน พรรณวรรณ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อ่างแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงอริสา ทองสุก

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงเกวลี กู้ทรัพย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงเดือนฉาย ม่วงคล้าย

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงจิดาภา พัฒอินทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงชญานิน ลาวัณย์รัตนากุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงนำเพชร ปนแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงพรกนก รัตนพิทักษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ต๊ะศรีเรือน

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สันติวงศ์งาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงมันทนา พวงแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงวรรณ์วษา พลรักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงสิริพร จันทรวงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงสุชัญญา ธูปผึง

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงอภิสรา พุ่มน้อย

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงอริสรา ตุ้ยแคน

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หมีกระโทก

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงไพลิน กองแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๐๙๙
นางสาวกชกร สุภาพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงกนกกร กลีบเมฆ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงฐนัชนันท์ สุขอินทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงมโนประภา คำแหง

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๐๓
นางสาวรชยา รวยดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๐๔
นางสาวรุ้งลาวัลย์ ศรีนิล

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๐๕
นางสาววรรณพร เปาประดิษฐ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงวรรษมน พลราชม

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงวริศรา จีนสุ่น

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๐๘
นางสาววริศรา ดำขำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๐๙
นางสาววารี ชนะบุญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๑๐
นางสาวศิวนาถ อ่อนละออ

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงศุภกานต์ เกิดโภคา

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๑๒
นางสาวสหัสญาณ์ กัดสระ

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๑๓
นางสาวสุณิชาภัทร ลัดดากูล

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงอภิชญา ร่วมสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๑๕
นางสาวอรอุมา กล้าสืบการ

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงอัจฉริยาพร วงศ์เนติธรรม

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๑๗
นางสาวเขมจิรา คชมล

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๑๘
นางสาวเพ็ญพร นราทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๑๙
นางสาวเรืองริณ อารีรอบ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวกมลธิชา สมุทรสาคร

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๒๑
นางสาวกมลวรรณ สกุลงาม

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๒๒
นางสาวกัลยรัตน์ ตันเจริญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๒๓
นางสาวกัลยาลักษณ์ รัตนวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๒๔
นางสาวธนพร เสนาบุตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๒๕
นางสาวนันทิดา บุญยืน

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๒๖
นางสาวนันท์นภัส สุโกรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๒๗
นางสาวนิปุณณมา คชลุน

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๒๘
นางสาวมณฑกานต์ กันยา

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๒๙
นางสาวมาริษา คงจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๑๓๐
นางสาวรัตนกาญจน์ สังข์ทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๓๑
นางสาวรัตนาวลี สายทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๓๒
นางสาววราพร แซ่บุญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๓๓
นางสาววีรกานต์ แย้มกลัด

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๓๔
นางสาววีรวรรณ รักเกียรติ

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๓๕
นางสาวสกาวเดือน สมจิตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๓๖
นางสาวสุตาภัทร พิศุทธางกูร

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๓๗
นางสาวอริศรา รักษ์เมือง

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๓๘
นางสาวอักษราภัค รูปขำดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๓๙
นางสาวเบ็ญจรัตน์ ภักดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญอยู่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองดีเลิศ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงกฤตินีวรรณ จุลวัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายกฤสนัย ล้อภักดีตระกูล

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงกาญจน์หทัย สิงห์ขรรักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงจริญญา ทิมแนวรบ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายชนะ ชนะหาญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงฐิติพร สินประสงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายธรรมธัช เสงียมไพศาล

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงประภาภัทร สัตย์ซือ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายปยบุตร กลีบเมฆ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงพราวรวี สุดเขต

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงพรไพลิน รัตนบุรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงพิชา โรจน์บุญฤทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงภคพร อ่อนตีบ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายภัทรวุฒิ น้อยหน่อ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายภูบดินทร์ กองศรีรักษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายภูวเรศ นนทสุต

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงวรัชยา จิวหนองโพธิ

๋ ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายวัทธิกร สดใส

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงวีรณัฐา สมจริยา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงศศิธร หนูโดด

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงสวรรยา เธียรประณีต

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงสาริชา ประสุโส

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๑๖๔
นางสาวชิตินันต์ ประสิทธิสิงห์

์

๑๐/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายภรณ์ลภัส เจริญสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายสกฤษฎิ

์

กกอู่
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายธนดล พงษ์สมบูรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงเสาวนีย์ พรมมา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายธนากร โฆษิวากาญจน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงประภาพร เต็มธนัน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงปญญาพร เต็มธนัน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงสายธาร ทองงาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงสุภัสสรา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายพงศกร ยอดยิง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงชนิสรา สายเทียน

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงศรีริต้า แบแลม

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายธนภัทร เรือนนุช

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงอรลิน ไวยโชติกา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงอัคริมา ฤทธิศิริ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายนนทกร นาคทองอินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายปวริศ สระทองนวล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายทักษิณ ทองดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายชิติพัทธ์ เชือฮ้อ

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กชายสรยุทธ ยูงศิริกาญจน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงภัทรสุดา กรำศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายชินกร พึงกุล

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงอัญชิษฐา ภูลายดอก

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงพัชราภา ธุวดาราตระกูล

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงอรัญภัทร พิสุทธอานนท์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงชนิกานต์ หนูขาว

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงพลอยปภัสร์ บุตรดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงชนิดา โสภาผิว

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงพิมพ์สุดา ทันบาล

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงพิลาสินี จิตต์อุทัศน์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงปยะธิดา เต็กอวยพร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายกรรชัย บัวเนตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงจินต์จุฑา อุดมแดงอร่าม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงสุมาตรา มณทาทัศน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงสุชารัตน์ แซ่ฉัว

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายจิรวัฒน์ นาแซง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงสุทธิดา อ่อนลมูล

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงปาณิสรา เพชรทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงธมลวรรณ โพธิใบ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ครุฑฉำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงณีรนุช นัยเสถียร

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา สร้อยสน

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงอุบลวรรณ ภิญโญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงชุตินันท์ กอฟก

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ เอมกริช

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงนิสารัตน์ เอมกริช

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงกานต์มณี ธูปบูชา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายสหภูมิ ม้วนมอ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายอนุสรณ์ วงษ์สกุล

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายทศพล จันทคัด

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงจิรภัทร โชคธนโก

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงนริศรา ธรรมสังวาลย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายสิรวิชญ์ มาเวียงจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายพัสวี ชาลวันกุมภีร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภูกองไชย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายระพีพัฒน์ กลินศรีสุข

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายปวีณ์กร ขุนหมืน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายนครินทร์ เกิดแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายอภินันท์ สงหวายเหนียว

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงอริสา เรือนงาม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงชนัญธิดา ศรีพรมมา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายณชพล คล้ายขำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายชินาธิป วิริยาลัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงพรรณิษา เหมือนหงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ พลับทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ปานสูตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงนนท์ทิชา อนันต์ชัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายอโณทัย โล

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายณัฐนันท์ ล้อชวนชืน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายอาทิตย์

กาญศะศิริณธรณ์ ๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายวัชรพงษ์ สุภาพ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายสุริยะ ชีวังกูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายทัศษพร คำมะณี

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายปติชัยชาญ ทองเมืองหลวง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงจินตนา ปนคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรมภักดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา ปราโมทย์ไพศาล

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายสันติ จันทร์ละมูล

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายสิรวิชญ์ ผลพันธ์ธิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายสหชัย สระบัว

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายติณณ์ ออมสิน

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นันทพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงณัฐพัชร์ เหลืองรุจินันท์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงจุฑาทิพ วงคำหาญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีจำปา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ เกียรติจิรยาดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงพิรานันท์ รักอู่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงอทิตยา ชมภู

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายกฤตยชญ์ เปรมเผือน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายวิทวัส ปุยเงิน

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ผ่องสอาด
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงวริศรา อินทร์ต๊ะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายชนกานต์ นิลรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายพงพิพัฒน์ กลมกล่อม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงวนิดา ศิริ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงศิวาพร สุวรรณพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายภูมิกร วุฒิเอก

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จงสมบูรณ์โภคา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายชญาสิทธิ

์

บุณยายน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงพิมภกา เกศูนย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงอมลวรรณ บุญชิต

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายกิตติคุณ ทับทิมใส

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายกศิเดช เพ็งอารีย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายปรมัตถ์ เอียมองค์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงบุษย์นำทอง ปฐมบัวทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายภูริพัช หรีหร่อง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายธนินท์ ตังกอบลาภ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงบุญญาณี สึชิยา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงปทิตตา อินทรสร

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายกฤตัชญ์ บุษราคัมกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายสุริยา ชัยสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงศศิณัฐ ตะโกทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายวุฒิไกร เขียวชะอุ่ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงฐิตาภา พงษ์ไพศาล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงสุณัฐธิดา กรมทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงชัญญา เทียงธรรม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๘๒ เด็กหญิงมณทกาญจน์
มีหลอ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายวุฒิชัย พลทวี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงนัทธมน พูดขุนทด

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายวริศชานน

ปลาทิพย์ตานนท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายปเตอร์ เกวสตาว์เนส

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงวิสสุตา ทวิชสังข์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายพัสกร ดาบแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงปานรวี เปลาเร

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ผ่องอำพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงสุจิวรรณ กลินสุคนธ์

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายธรรมวัตน์ วงศ์วีระชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงมณีกาญจน์ สุภาพ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงพัชรา สังขาร

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงณภัทร ภมรพล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงนันธวดี ไวที

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงกิตติมา ณ หนองคาย

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ชัยมงคล

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา นาควรรณ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายวิษณุ ทิพยศร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ดำคำทา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายณัฐพล เฟองฟุง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงอารียา ธรรมจารุสิริ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายภูพิพัฒน์ เกิดขาว

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงวิชญาดา ฟกทับ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงภาวิดา อาจชัยศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ ทรงเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายณฐดล อาจชัยศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงปาริตา จอมคำสิงห์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงสุพัตรา ทองภักดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงศดานันท์ นามมุงคุณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงมนัญชยา ยุ่นเพ็ญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงภัททิยา ปานพรม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงวิมลรัตน์ รุนสา

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองเครือ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงณัฏฐิกา มีแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงลักษิกา กล้าหาญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงพรธีรา ศรีราชา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงโสรญา มิตรางกูล

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงศุภากร จันทร์อนันต์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายฐิติวัฒน์ พิมพิลา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงธันยรัตน์ พึงชืน

่ ่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงมณีรินทร์ ห่วงสัตย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงวรรวิษา ศรีสวย

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงรติมา พลีเพือชาติ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงโสภา ราคา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เขาถำทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงนิชกานต์ แซ่เอ๋า

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ พัฒน์ประดิษฐ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทองแฉล้ม

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงกรกนก จันทวงษา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงจตุรพร จันทร์คล้าย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงจิตรกัญญา เพ็ชรจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงจิรฐา เพ่งผล

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงจิรนันท์ สุขพร

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายจิราณุวัฒณ์ สำเภาทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงชยาภรณ์ เกษวงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงณัฐธิดา นิสสัยตรง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายณัฐพล รืนนุสาร

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงนพรัตน์ แซ่เจีย

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงนิพาดา ปานท้าว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงมนัสพร จุใจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงสุดาทิพย์ มะลิวัลย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงอฐิติยากร จุ่นอยู่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงอมิตา วงศ์สวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงอรอนงค์ รอดยิม

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายเมธี ตรีทัศน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายเอกรัตน์ ตังธนะพงษา

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สมัยนิยม

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงกานดา -

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงกุลภัสสร์ โดดเครือ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงจันทกานต์ คำมี

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ สัพวะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ ชนะเลิศ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงนิตยา ศรีทองดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงพิมพ์สิริ ต้นทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงวิมลรัตน์ แม้นน้อย

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายศุภชัย แซ่ฉี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงโศรยา โพธิเงินงาม

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงชัชญา วรสหวัฒน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงนฤมล คงเพิมวงค์

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงภัทราพร เภาด้วง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงปลืมหทัย

้

ใจซือสัตย์

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายวัชรวิชญ์ สุขกรม

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงสุธีธิดา รามเมือง

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๖๗
นายเสฏฐวุฒิ สอนจิตร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๖๘
นายกิตติพงษ์ คำเขียน

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๖๙
นางสาวฐิติมา ศรีปานเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๗๐
นางสาวมัชฌิมา วงศ์บุญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๗๑
นางสาวศศิธร อาจเครือ

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๗๒
นางสาวสริตา ทองเม้า

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมงคลรังษี วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงณิชาวีร์ ข่าต้น

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทวสังฆาราม  

กจ ๒๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงขวัญตา อินผิว

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายกฤตนัน รารามนัส

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายกฤษณะ พงศ์อัมพรทิพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วตา

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายกัณฑ์ ชูประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายกุลเสฏฐ์ สุกใส

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายจิรายุ สาดคล้า

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายจิรเวช กาญจนกงกุล

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองหัวไผ่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงชญานิศ วัฒนคฑาธิป

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงชนิดา ทองอินทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงฐาศิณี เหลือสาคร

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงฑาสิชาวิชม์ ทาทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายณฐกร นิลบุตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายณัฐพล ศิริฤกษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายณัฐภัทร จงสมบูรณ์โภคา

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงดมิสา จินดาเพ็ง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายทักษิณ พรรณลึก

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงทัตชญา คุรุจินดามัย

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายธนบูรณ์ เดชสมบูรณ์รัตน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เหลืองใหม่เอียม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายธันวา รอดภัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายธำรงชัย แดงเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายธีรภัทร แพรสุวรรณ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายธีริศร์ เกตุมณี

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายนวพล บุญสุขนิกร

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายปฏิพัฒน์ ยางสวย

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายปพณ ละเภท

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายพงศกร ทาเสนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายพนากรณ์ เซียงเท็ญ

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงพรปวีณ์ เทียนคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายพศิน พลอยเหลียม

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายพันแสงศร อุมะนันท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๐๗ เด็กหญิงภัทธาราพิรุณ
เสาร์วงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงภาพิมล พานิช

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายภูรินทร์ หุณทนเสวี

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงมาริสา ยิงยวด

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายยสินทร ทองฉัตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงรติรัตน์ อำนาจเกียรติกุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายวรรธนะ มาตหมาย

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายวัฒนา ตุ้มไพร

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงวิภาดา ศรีทวี

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงวีนัสรา คำภิมาบุตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายศรเพชร สิทธานนท์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงศศิกานต์ กาญจนอโนทัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายศิวกร แก้วมีมาก

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายศุภกิจ หนูขาว

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงศุภิสรา สนิทวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงสิตานัน พันธเสน

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงสุทธิดา ตันศิริ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายอนาวิล อินหอม

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงอภิชญา อุณหกานต์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายอภิวัฒน์ น้อยพานิช

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงอรวรา อมรชัยเวช

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายอิทธิพล บทมูล

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ ศรีจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงเกตน์สิริ พาที

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายเจษฎา อมาตยกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายโพธิพงศ์ เฉลิมวิบูลย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายไพรัตน์ สวยลำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงกฤษณา สุขกรม

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายกลยุทธ์ วีรเสนีย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายกษิดิศ สังขพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงกัญญาภัค กล่อมใจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายกิต ขันทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงกุลนัดดา วิรุณราช

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายก่อศักดิ

์

กลันบุศย์

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายคมสัน ภักดีสุทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายจักรพงศ์ ภู่ระหงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๔๓
นายจักรภัทร ลดามหาปสาธน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

ปูแผ้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายจิรายุ จงถาวร

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ธิติเลิศเดชาชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงฉัตรชนก แสงทองดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายชนปติ ศรีแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายชนพัฒน์ ภู่ประกรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายชนากานต์ สังข์กลินหอม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายชนาธิป ผิวเผือก

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงชลิดา บุญพูล

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายชวกร สุวรรณภาพ

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายชวกรณ์ จิตรประทักษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายชินวัตร ยาดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงฐิตารีย์ กสานติกุล

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงณัฎฐกานต์ แสงโสด

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายณัฎฐภูมิ กัลวงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายณัฐภูมิ ทองแท้

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ภาคภูมิ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงณิชา ศักดานุภาพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายทรงวุฒิ พันหุ่น

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายทัพพ์ธนวินท์ สิงห์ใหญ่

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงธณัฐชา เฉียวงษ์ทอง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายธนกร หลวงเทพ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายธนทัต ธีรภัทรลดา

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงธนพร กรวิสุทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายธนพล อนุมัติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงธนิดา บ่อบัวทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายธรรมนูญ เขาแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายธรรมรัตน์ กาญธรรมพิทักษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงธันย์ชนก สืบสอน

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายธิติวุฒิ ศุภวรกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กชายธีรพล ดาปาน

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายธีรภัทร สังข์กลินหอม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายนพรัตน์ ดาวเรือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงนภัส สร้อยสวัสดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ พรานเจริญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายนรบดี ชานุตโร

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายนฤดม ทีคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายนฤบดินทร์ กระต่ายทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงนลินี ขุนสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงนัฐชา ศิวะบุณย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงบุญกาญจน์ ทับทิมศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายบูรพา ชำนาญชัยศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายบูรพา นิมนวล

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายปฏิภาณ เหล่าพิเดช

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายประกิจ รักงาม

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงปญจรีย์ เพ่งพินิจ

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงปณฑิตา สาเรือง

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายปณณธร ชำนาญราช

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงปุณยนุช บุญช่วย

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายพงศกร เจนอภิธรรม

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายพชร อุ่นกิตติ

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายพลวุฒิ ทองแก้วกูล

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงพัชรพร ล่องสุวรรณา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงพัชราพร พงษ์ภัทรากร

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงพิชยา รักษ์ธนกูล

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายพิทวัส เจียจำรูญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายพิทักษ์ นนท์ทารักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายพีระพงษ์ ชัยสรรค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงฟาใส ขวยเขิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายภรัณยู หนูขาว

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายภัทรพล แต้มบรรจง

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายภัสกร ชืนโพธิ

่ ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายภาณุพงษ์ ขำสำเภา

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายภูมิภัทร ขุนบรรเทา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายรชตะ อังศุชานนท์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายรวิชญ์ ด้วงเอียม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายรัฐนันท์ ศรีนวลจันทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายลภัส กริมใจ

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายวรพล แก้วตา

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงวรัญญา เนียมหอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายวัชรพล วรโชติ

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายวิทวัส เรืองสินทรัพย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายวินิทร เฮาเลิศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายวุฒิรัตน์ แสนพาน

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายศรัณย์ ดวงจินดา

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงศริญรัตน์ สืบยิม

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงศศิชา ปล้องนิราศ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายศิวกร อักษรชู

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงศุภิสรา ทิพยวงศ์วิจิตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายสรสิช ชูดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายสหรัฐ สังขพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายสาฑิต สัตย์ซือ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายสารัช แก้วจุฑานิติ

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายสิริภูมิ เหลืองสอาด

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายสุวัสส์ คันธนาสินชัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายอดิเทพ บัวบาล

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายอภิชน พงษ์สมบูรณ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พงศ์รัตนมงคล
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงอลีนา บัวศิริ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายอัฏฐวัฒน์ จันทร์ฉาย

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๓๔
นายอิทธิกร บุญมานุช

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายอินทัช เล็กอำพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงเก็จแก้ว กองแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายเขตโสภณ ทองมาก

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายเจตนิพัทธ์ นุ้ยหงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายเดชศิลป เรืองเดช

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายเนติธร ครุธวงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงเมริสา ไชยกิตติโสภณ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงแพรวา แม้นเดช

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายโกสินทร์ ไสยะหุต

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๔๔
นายกันต์ศักดิ

์

จุฑากาญจน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๔๕
นางสาวจิรวรรณ กาญจนสาธิต

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๔๖
นางสาวอรดา หงษ์คำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงกรกมล พูลสุวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงจันทกานต์ เมาน้อย

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายจิณณวัตร บุญเรืองยศศิริ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงณิชาภัทร ปุญญะอาคมกิจ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงดาริกา แสงจันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงถาวรีย์ ประกับสุข

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ใจซือ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงพุทธรักษา เอกสาร

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงริญรภัสร์

นิธิภัทร์พรปญญา ๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงวชิราภรณ์ รัตนะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงวรรณวิศา ยิมใหญ่หลวง

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงอนัณณา โตเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงอนุธิดา บุญลือ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายอัครพล คงแจ่ม

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงอัญธิกา คงศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายเจษฎา จางจิต

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงแววดาว ดวงทองคำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๖๔
นางสาวกรรภิรมย์ นำพา

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายกฤติพงศ์ สุขพันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จรองรักษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายกันตภณ อินทร์ปญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายกิตติพศ อุดมเจริญศิลป

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงขอบฟา สกุลณี

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงคณภรณ์ จันธิมา

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงจณิสตา กุสะโล

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงจรรยารัตน์ รัตนา

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงจันทิมา วงษ์ศรีทา

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงจารุภา ชืนชวน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงจุฑามาศ จอดเกาะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงชนนิกานต์ พงษ์สัมพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายชนินทร์ จันทร์อนันต์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายชินภัทร สุขแสงเดือนฉาย

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงชิสมา อุ้ยฟก

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองดอนพุ่ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นุชรุ่งเรือง

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ อยู่ลือชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงณัฐกุล ทวนทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ปูดำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงณัฐนรี สารีวงษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายณัฐพัชร เลิศรัตนาพงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ บุญกอ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ยนยิง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายทักษ์ดนัย คงทน

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงธมลวรรณ พวงแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ โลโต

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงนพรัตน์ สืบดา

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงนรากรณ์ กำจรกิตติคุณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงนริศรา กำลังเลิศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายนฤพนธิ

์

เล้าสกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงนวรัตน์ ศักดิศรีสกุล

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายนิพิฐพนธ์ ชัยวัฒน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงปนัดดา ทองนุ่ม

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงปาริชาต ดอกพรม

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายพชร มะลิลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายพัทธดนย์ ฟุงเจริญวิริยะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงพิชญดา ปญญา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายภากร สังข์เสวก

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงมีนเมษ คล้อยคล้า

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงรักษณาทีม แหวนทองคำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงรัฐกานต์ สืบด้วง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงรัตนาวดี วิเศษสิงห์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงลักษมี แพงปอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายวงศกร เนืองวงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงวณพันธน์ อิงควระ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงวริศรา คำหอมกุล

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงวิลาวรรณ แย้มลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์บริบูรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงศุภิสรา บุญเพิม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงศุภิสรา พิลาวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ศรีคำอ้าย
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงสุขฤทัย วิชัยวงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงสุชีรา จันทร์ฉาย

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงสุพิชชา ปราดเปรือง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงสุภัสสร นำเพ็ชร

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงสุวพัชร สังข์แก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงอชิรญา นิยมพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงอนัญญา สาหร่าย

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายอนุสรณ์ ดอนเจดีย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงอินทิรา นาคชำนาญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงเกศกนก พรานไพร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายเจษฎา บุญยงค์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายแทนทิว เหลืองประมวล

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงแพรวา วรรณกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงโสภารัตน์ สุวรรณเนตร

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายกฤษฎา เหลืองสอาด

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๓๒
นางสาวกัลยรัตน์ คณฑา

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๓๓
นางสาวกานต์สินี กุนทรมโนสิทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๓๔
นางสาวจณิสตา ใจแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๓๕
นางสาวจุฑารัตน์ ชุ่มบุญชู

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๓๖
นางสาวชญากานท์ ช้างหัวหน้า

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๓๗
นางสาวฐิติยา เหมือนจัน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ร่มเย็นใจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๓๙
นางสาวณัฐมน เทพวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๔๐
นางสาวธัญสิริ พัฒนพฤกษชาติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๔๑
นายนพนนท์ กุณวงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงนภสร ตังจิตต์

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๔๓
นายนภัสกร เกษมโศธน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๔๔
นายนรินทร์ อ่วมชม

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายนฤบดี นฤทัต

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๔๖
นางสาวนันทิชา ปานทำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๔๗
นางสาวนำเพชร ทิพวรรณ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายพัสกร จันทรสูตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงพิมประภัส สะหะโต

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๕๐
นางสาวพิมพ์ชนก ภู่ทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงภาวิณี จุ้ยช่วย

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๕๒
นางสาวมณีกาญจน์ วัฒนาพร

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๕๓
นายวัชรินทร์ วิฑิตพงษ์วนิช

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงศศิกานต์ พรหมชนะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๖๕๕
นางสาวศุทธินี ชุนย่อน

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๕๖
นายสมัชญ์ สมพรมทิพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๕๗
นางสาวสวรินทร์ แดงบาง

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงสิตานันท์ ฉายอรุณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายสิทธิเดช ปวุตินันท์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๖๐
นางสาวสุชาวดี วัลลา

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงสุทาสินี เบ็ญจนาค

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๖๒
นางสาวอภิญญา เข็มอุดม

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๖๓
นายอภิสิทธิ

์

กาญจนพิสิฐกุล
๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๖๔
นางสาวอรทัย ลิมปกาญจนทวี

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๖๕
นางสาวโชษิตา จิตรีขันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๖๖
นางสาวกันยา เปล่งคำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๖๗
นางสาวกาญจนา สิลพันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๖๘
นางสาวกานต์สินี สังเมียน

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๖๙
นางสาวกิรติกา ทองดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๗๐
นายคณาพงศ์ นิยม

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๗๑
นายคณุพนธ์ ศรีสวย

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๗๒
นางสาวจิณห์วรา ปาลพันธุ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๗๓
นางสาวจิดาภา พลอยแสงสาย

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๗๔
นางสาวจิราวดี แผนสมบูรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๗๕
นางสาวชนนิกานต์ ลัดดากุล

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๗๖
นายชานนท์ คันทะพล

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๗๗
นางสาวธนพร ศรอารา

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๗๘
นางสาวธนัชชา ปานมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๗๙
นางสาวธัญรดา สุขเกษม

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๘๐
นางสาวนิตย์รดี บัวทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๘๑
นางสาวนิภาพร ตาใส

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๘๒
นางสาวนำผึง

้

ขันทองดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๘๓
นางสาวบุษกร เรืองโรจน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๘๔
นางสาวปริชญา วงษ์พิมพ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๘๕
นางสาวปยฉัตร ร่วมจิตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๘๖
นายพงศภัค กมลศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๘๗
นางสาวพนัสดา กัลยาฤทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๘๘
นางสาวพรสิตา อินทรักษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๘๙
นายภูภัฎ รัตนวงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๖๙๐
นางสาวลักษมณ เจนสุริยะกุล

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๙๑
นางสาววรกานต์ วิเชนสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๙๒
นางสาววสุนธรา สืบบุก

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๙๓
นางสาวศิรดา นิลบุตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๙๔
นางสาวสุณิสา แสงดาว

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๙๕
นายสุทธินันท์ กูดอัว

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๙๖
นางสาวสุทธิบุตร บุญมาคาร

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๙๗
นางสาวสุวลักษณ์ พุทธมนต์

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๙๘
นางสาวอริษา ทองศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๖๙๙
นางสาวอังคณา ภู่สุวรรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๐๐
นางสาวเกสรา ครชาตรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงกานติมา พลายงาม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงนันทฉัตร บุญเส็ง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงนำฝน แซ่โพ้ง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงปทมาพร ไทยอุบล

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายภูวนาถ พึงรัตนา

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายศิวรุฒ -

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายสัณหณัฐ หงษา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายสุทธิรักษ์ ชืนทองมอญ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

สีใส
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๑๐
นางสาวณัฏฐวี คำกัมพุฌาน

๒๓/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๑๑
นายธนานันต์ ชูสูน

๑๖/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๑๒
นางสาวนรีกุล อมรวัฒนา

๓๑/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๑๓
นายสมชาย วิมานรัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๑๔
นางสาวสุชาดา อำเกิด

๑๓/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงณิชกานต์ แก้วสดใส

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายธีรวัฒน์ พิกุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงนันธิดา เสนาบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงมินตรา แววศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงศิรินภา อินอวน

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงสุพัตรา ธัญญผล

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายอติวัณณ์ เหลืองประมวล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายอติวิชญ์ เหลืองประมวล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายอภิชาติ เอือเฟอ

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงจันทิมา รุ่งเรืองศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงชาลิดา

ประกอบกสิกรรม ๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงทิพวรรณ เซียงคิว

่ ้

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงนภัสสร อินทร์ใจธรรม

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงนันท์นภัส สุทธิ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงศศิภา ประยูรไทย

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงส่องศรี ไขสะอาด

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ปนทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายธีรชัย สินทรัพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายสหรัถ สังข์ทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายอธิพงศ์ เสนาบุตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายเอกราช แกระกระโทก

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงณัช พากเพียร

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายวรเมธ ธนะฤกษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายคฑาวุธ คูหา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายปฏิพล นุ่มวัฒนา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงพัชรพร จันทร์หอม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายพีรพัฒน์ พันธ์ศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงรมย์นลิน พรหมสวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายสมชาย -

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๗๔๔ เด็กหญิงกรองกาญจน์
ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงกวินนา จงสกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายกิติชัย ศรีจำนงค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงกุลยา ปานหว่าง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายจักรพรรณ เสถียรุจิกานนท์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายจารุวัฒน์ บุญโกมล

๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายจิรพัฒน์ เกตุแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงฐานิตา เปยมอินทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงณภัทร จุมพล

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายณัชพล เฉลียว

๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงณัฐชา จริงประโคน

๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายณัฐพล คล้ายแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายธนดล มันกลัน

่ ่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายธาดา คงเจริญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายธีรภัทร ปานธรรม

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายนนทกร นุชยิมย่อง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงนภัสสร แก้วเขียว

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงนวนันท์ นินทะระ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงนารี นุ่มสวน

๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงบุษรา สกุลพงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงพรรณนิภา สุขประเสริฐ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงภัทรศศิร์ ซือรัตนวงษ์

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายภาณุพงศ์ บูชา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงภาสินี ปยรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงรัตติกาล บินซอและฮ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงลักษณพร พลเสน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายวัชระ บรรเทิง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงวาสนา ใจเฟอย

๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงวิชญาพร เซียวสุรัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงสุชาวดี หงษ์งาม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ม่วงสีเสียด

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงสุภัทรา ใยฉวี

๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงสุภาพร พิสูตร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายสุรชาติ สุสดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายอัครพล จีนเกียว

๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายอัครเดช วงศิล

๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายอาทร บุญเพ็ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายอาทิตย์ คันฉ่อง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงอาภัสรา เกิดมงคล

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายอโนชา เหมือนบัว

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายเทวินทร์ พบลาภ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงเบญญาภา ภู่พุดตาล

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ สุขประเสริฐ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ บัวทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายณวพล มูลสระดู่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๘๙ เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์
มากมี

๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงดลพร เมืองเก่า

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงธนารีย์ อินทปญญา

๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายธวัชชัย มันคง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายธัญชนิต นาคสาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงปยธิดา ชัยเจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงอรทัย สินจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงกมลชนก ตุมทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๙๗
นายกมลชัย ชัยพนัส

๐๕/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายกฤษณะ อ่อนหวาน

๒๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดวงศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงขวัญเดือน สุนจิรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ธนรัฐณัฐกรณ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายจีระศักดิ

์

วิทยะเมธาคินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงฉัตรอาภา สุขเกษมฤทัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายชลธี พึงประสพ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงฐิติชญา สุกุมาลย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงฐิติพร บุญทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงฐิติวรา ธัญญเจริญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉิมมา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงณัฐรดี กล้าสืบการ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงณัฐสุดา เกษจรัญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงณัฐิดา อู่อรุณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายทรงพล อยู่มัน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายทวีทรัพย์ สมัครการ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงทิพปภา ทองสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงทิพย์ธิดา ดัดถุยาวัตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายธนกร ปานสำราญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายธนพัฒน์ ละว้า

๒๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายธนวัตร ปนแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงธมลวรรณ สิมขุนทด

๑๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงธรรมศร ภูโต

๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ นาคจีน

๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงธันย์ชนก เหมือนหงส์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายนพรัตน์ ช้างงา

๒๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงนภกร คอนแจ่ม

๒๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงนฤมล ไอยราผาทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงบัณฑิตา สามเพชรเจริญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงบัวชมพู ไวยิงยุทธ์

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงบุษยา จันทร์เพ็ง

๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายปฏิพัทธ์ กรุดสมัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔ / ๑๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายประวิทย์ มีชัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายพิตตินันท์ บุญเพ็ชร

๐๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายพิพัฒน์ ธรรมจง

๐๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ ศึกษาชาติ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงพิมพ์สุดา ชัยธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายพีรพล ชอบใจชน

๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายพีรพล นิมเทียน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงพุทธรักษา เยาวลักษณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายภัคพงค์ ขุนศรีจตุรงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีปานมัน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายภานุพงษ์ เฟองฟู

๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงมาริสา ผินแสง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงยุวดี กลินโกมุด

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๔๓
นางสาวรังสิมา วงศ์มะโน

๒๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๔๔
นางสาววชิราภรณ์ ไชยปญหา

๒๙/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงวรรณนภา พุ่มมะลิ

๑๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงวรรณพร แซ่อึง

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงวรรณิสา พุกประเสริฐ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงวิภารัตน์ ศิริมัว

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายวิศรุต งามเผ่า

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงสกุลทิพย์ ดามะดัน

๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายสรัล ข่าต้น

๑๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายสวิช วิเศษสิงห์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงสายฝน ทิวาพัฒน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายสิทธิชัย ศรีเมือง

๒๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงสุทธิดา จิตนิยม

๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายสุพศิน จำปาคำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายอนิรุจน์ ใจรืน

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงอรณิชา วรรณศิริ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายอรรถพล เหมือนละม้าย

๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงเบญญา พินิจมนตรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายเพชรายุธ แพรอร่าม

๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๖๒
นางสาวกัญญารัตน์ เจือจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายกิตติพงษ์ กอนจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๖๔
นางสาวจิรวรรณ คิดขยัน

๓๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕ / ๑๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงชลธิชา นำดอกไม้

๑๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๖๖
นายฐิติวัสส์ ภูมิประชา

๑๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงณัฐพร สืบเสน

๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๖๘
นางสาวธิดา ไข่หวาน

๐๕/๐๒/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๖๙
นางสาวนภัสสร เหมือนหงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๗๐
นางสาวนริศรา เหมือนมิง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงนำทิพย์ แสงทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๗๒
นางสาวบุษบา บัวเนตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายพงศกร วรรณศิริ

๒๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๗๔
นายภูผา สุนจิรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๗๕
นางสาวมธุรดา สุนจิรัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๗๖
นางสาวรัตติกาล เสือสง่า

๒๕/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายวสันต์ ปนทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๗๘
นางสาวสิริภรณ์ ไพรเถือน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๗๙
นางสาวอทิตยา เกษแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๘๐
นางสาวอรปรียา เปรมปรีดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๘๑
นายฮีโน่ สิริเถกิงเกียรติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๘๒
นางสาวเสาวลักษณ์ เทียมเมฆา

๒๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายเอกชัย แสงทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๘๔
นายกฤษณพงษ์ พานแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๘๕
นายกิตติศักดิ

์

ปุยชัยภูมิ
๐๓/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๘๖
นายฆนาคม งามเผ่า

๑๓/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๘๗
นายชญานนท์ สุวรรณ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๘๘
นางสาวชนิดาภา ทองภามี

๑๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๘๙
นางสาวชลธิชา พรมนา

๑๓/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๙๐
นายชัชนันท์ ชาตินันท์

๐๖/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๙๑
นายชัยณรงค์ บัวเงิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๙๒
นายชาคริต ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๙๓
นายณัฐวุฒิ ไตรวงษ์ตุ้ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๙๔
นายตนุภัทร ปสังคานนท์

๑๓/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๙๕
นายธนวัฒน์ เทียงธรรม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๙๖
นางสาวธัญชนก ทรหาญ

๒๘/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๙๗
นายนนทพัทธ์ ทรัพย์สิน

๑๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๙๘
นายนวพล เรืองศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๘๙๙
นางสาวนันทิยา บุรีรักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๙๐๐
นางสาวนำฝน ยศทอน

๑๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๐๑
นายประณัฐชัย ศรีปานมัน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๐๒
นายปวีณ ธานีรัตน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๐๓
นางสาวปยวรรณ จันทร์ทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๐๔
นายพลกฤต มันกลัน

่ ่

๒๔/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๐๕
นางสาวรัชนีรมณ์ บาลีสี

๑๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๐๖
นายวรงค์กร บรรเทิง

๐๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๐๗
นายวรพจน์ เทพสุรินทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๐๘
นางสาววรัญญา บุตรวังหิน

๐๕/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๐๙
นายวรากร วิริยาลัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๑๐
นางสาววราพร เสถียรธีราภาพ

๐๓/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๑๑
นางสาววริศรา เปยมท่าน

๑๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๑๒
นายวริษฐ์ อุดมพรธนรัตน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๑๓
นางสาววิชาดา ครุธวงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๑๔
นางสาวศศิกมล สัมพะสุธา

๐๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๑๕
นายสมคิด วีระศิลป

๒๙/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๑๖
นายสมพล จิตพนมกาญจน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๑๗
นายสราวุธ แซ่ล้อ

๐๖/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๑๘
นายสหัสวรรษ จิระ

๐๓/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๑๙
นางสาวสุทธญาณ์ เอมโอช

๑๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๒๐
นายสุทธพงษ์ จันทร์สิงห์

๒๑/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๒๑
นางสาวสุพรรณี เหมือนแดง

๐๒/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๒๒
นายอดิชาติ เปรมกมลพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๒๓
นายอัฐพล คล้ายก้าน

๒๒/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๒๔
นางสาวกาญจนาพร ช่วยเมืองปกษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๒๕
นายณัฐพงษ์ หรีหร่อง

๑๐/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๒๖
นางสาวณัฐมน บัวบาน

๑๔/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๒๗
นางสาวดวงกมล พิสูจน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๒๘
นางสาวทัดดาว วงคำมี

๑๗/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๒๙
นางสาวทิพวรรณ แก้วบุญตา

๓๑/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๓๐
นายธนพล จันใด

๑๔/๐๔/๒๕๔๐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๓๑
นางสาวธัญลักษณ์ วิเศษสิงห์

๐๔/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๓๒
นางสาวนฤมล บัวบาน

๑๔/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๓๓
นางสาวนฤมล อหันตะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๓๔
นางสาวนำทิพย์ สุวรรณ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๙๓๕
นายบวรวุธ หนุนภักดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๓๖
นางสาวบุญญิสา ภูบาล

๑๖/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๓๗
นางสาวบุษบา สีรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๓๘
นางสาวปรารถนา คุ้มวิเชียร

๑๕/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๓๙
นายปานเทพ เหล็กมา

๑๗/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๔๐
นางสาวพนิดา จงสุขศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๔๑
นางสาวพวงทอง สังข์แก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๔๒
นางสาวพิสชา จุมพล

๐๖/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๔๓
นายภานุวัฒน์ เหมือนเล่

๒๐/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๔๔
นางสาวมัณฑนา พุทธา

๒๓/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๔๕
นางสาวมุกตาภา แดงสุวรรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๔๖
นางสาวยุพารัตน์ สุกุมาลย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๔๗
นางสาวราตรี ครุธเครือ

๑๘/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๔๘
นายลัทธพล ไวยวิทย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๔๙
นางสาววราพร ละว้า

๐๕/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๕๐
นายวัฒนา มีเย็น

๐๓/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๕๑
นางสาววันทกานต์ ใจเอือย

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๕๒
นางสาววิชิตา ศรีทา

๒๓/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๕๓
นางสาววิภาวี หรรษาวงศ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๕๔
นางสาวศิริพร แซ่ตัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๕๕
นางสาวศิริวรรณ ดอกไม้เพ็ญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๕๖
นางสาวศิริวิมล พิชังทอง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๕๗
นายศุภกร วอนเพียร

๑๗/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๕๘
นางสาวสกุณี ฉะชูนาท

๑๔/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๕๙
นางสาวสรัญญา คล้ายแค

๒๒/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๖๐
นางสาวสุธาสินี ติณภูมิ

๐๙/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๖๑
นางสาวสุธิตา อ่อนหวาน

๐๖/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๖๒
นางสาวสุนิตา แพงดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๖๓
นางสาวสุนิสา ปานเปย

๒๔/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๖๔
นางสาวสุพัตรา ทองคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๖๕
นางสาวสุพัตรา ม่วงสีเสียด

๒๐/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๖๖
นางสาวสุมิตรา โพธิเงิน

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๖๗
นางสาวหทัยชนก พิทักษา

๐๕/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๖๘
นายอภัย จองหอม

๑๑/๑๐/๒๕๓๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๖๙
นางสาวอรวรรณ บัวขม

๒๐/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๐๙๗๐
นางสาวอัญชลี เทียนชัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๗๑
นางสาวโสรยา เชือทิม

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๗๒
นางภาวิณี เพชรสุวรรณ

๐๖/๐๙/๒๕๐๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๗๓
นางศิวพร คล้ายเจ๊ก

๑๐/๑๒/๒๕๑๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายธีรพงศ์ สุขอุดมศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงวาริน -

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายอนุเทพ กันโยธา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงธันย์ชนก เอียมทอง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายนพเก้า ขันธ์กำเหนิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงพลอยเพชร บัวโรย

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงสุภาพร สุขอุดมศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงเรวดี เก้งฮะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายบัญญวัต ช้างงา

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงรุจิรา พุกปอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๘๔
นายสหัสวรรษ วิรุณยะปาน

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๘๕
นางสาวสุพรรษา -

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๘๖
นางสาวเอเอ ไม่มีนามสกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายกฤตภาส ทวีศักดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ สุขเกษม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายศุภวัฒน์ วัจนะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงอภิชญา เหมือนจิตต์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ ใจจันทึก

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงพิชญาวี พลดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายภคิน พม่า

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายภาณุวัฒร์ พุกสีดา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายระพีพัตน์ ภูมิสถาน

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญสงวน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ อินทฤาชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายอรรถพล โสภา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงแก้วกาญจน์ บัวจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงขนิษฐา เข็มภาษิต

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายคมกริช แซ่ตัน

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายณัฐพล บัวบาน

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายนครินทร์ จิตนิยม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงพิยดา สุริศักดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายวัชรพล หารชะนะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงเพชรลดา เรียงมา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ อินทสร

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายวัชระ กิตติมหาธรรม

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงดาว -

๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายพีรภัทร บัวระภา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายรุ่งสว่าง ไชยสงคราม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงสายธาร บุญประชุม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายอานัส บูชา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายเลิศศักดิ

์

แก้วเรือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงกัลยา -

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องกระทิง วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายชาคริต -

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกระทิง วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๑๗
นางสาวดาวรุ่ง -

๐๒/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านช่องกระทิง วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

แสงสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกระทิง วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๑๙
แม่ชีนฤมล ตะยุนรัมย์

๐๑/๐๔/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านช่องกระทิง วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงน่องคือ -

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องกระทิง วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๒๑
แม่ชีภูษณิศา แก้วสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านช่องกระทิง วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองปาน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องกระทิง วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๒๓
นางสาวอารีย์ ศิริพรสุข

๐๘/๐๔/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านช่องกระทิง วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายเบิร์ด -

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่องกระทิง วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงโสภิตา -

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องกระทิง วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายฉัตรชัย เพียรทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายธีรเดช บุญชูเชิด

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงนรากร สุนทรสวัสดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายนฤเบศ วัชชวงษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงนันท์นภัส หลวงศักดิดา

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายปณณธร แซ่เล้า

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายรัฐพล ภุมมา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงวรพิชชา มหาหิงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงสุชานาถ พูลผล

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงอิสรีย์ มหาหิงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีระษา

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงกฤตพร แก่งหลวง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ เลียนเครือ

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงวีรยา รุนสีงาม

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงศิรประภา ปาลี

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายคมสันต์ ตังใจดี

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงชลธร จงธีระธรรม

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงนลินทิพย์ สาหร่าย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงนิภาพร รืนนุสาน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงปาริชาติ คชวงค์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงสุชัญญา มันคง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายอดิเทพ พวงพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงอภิญญา ทรงนิคม

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงอรพรรณ สำแดงเดช

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงธนพร จันทร์ดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายสิทธิชัย นิลวิเศษ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายสิทธิพล รอดอิม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายณัฐพล เจริญเชือ

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายธีรพล คำเงิน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงนงลักษณ์ ปานอำพันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงนภา ทองศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงพรทิพย์ รอดอิม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงดวงพร แซ่ลี

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายพงศ์เทพ เต็มนุช

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๖๐ เด็กหญิงบุญญลักษณ์ เหรียญเลิศพร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายฐิติกร คำยวง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ไทยน้อย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายธนากร อินตบุตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายนฤปพล บุญมา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายพงศภัค อริยสัจจเวคิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายพาณุเดช สุขกลิน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๖๗
เด็กชายภัทรพงศ์ ปรีเปรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงสิรีธร คะบุตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายอาทิตย์ เต้าชุน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงจารุณี -

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายณัฐนนท์ ถาวรธรรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงน้องใหม่ เบ็ญพาด

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงนิตยา หงษ์เวียงจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายบุญฤทธิ

์

คล้ายสุบรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงบุษบา กลำดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ศรีครุฑ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงปริณดา กงจี

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงไพลิน ปรึกษา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงภัทรดา ปลาทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงภัสสร โยธา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงมัลลิกา เกตุแดง

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงเมธาวี นามคันที

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วิไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงรุ่งศิรา สืบสุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงวารี อินทรสมร

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีทองดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงสิริยา ชิณวงศ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงสุกัญญา อาบสุวรรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายอนิรุทธ์ อยู่ญาติมาก

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายกันตพงศ์ ปานเรือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงนุชจรี ตุ้มเล็ก

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงปราถนา โสระสะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ ปานเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงกันยรัตน์ พรมรัตน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงธัญรัตน์ เหล่าโชติ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายวงศ์รพี ยีโถทอง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงไพลิน คำยอด

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จ้อยร่อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายคณากร ยิงภิญโญ

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงจันทรา ละมัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงชลดา เส็งดอนไพร

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงชโลธร จิตตะกาญจน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงฐิติมา พูลเกษม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงณัฐวรรณ นาคเอียม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายธเนศ มันตะรักษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงนภัสสร สาหร่าย

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงนัชชา คนคม

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายนันทวุฒิ ถังเงิน

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงปนัดดา เหลืองตระกูล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงประภาศรี มันเขตการ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงปาริชาติ หอมโปร่ง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายภูริณัฐ ศรีรอด
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ อินทรา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงสิริยากร ใจรืน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงสุพรรณี พิมพิกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงสุพัตรา สังทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงสุวันดี เซียงฉิน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงหทัยกานต์ คุขุนทด
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงหฤทัย โกวิทาธร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงอติกานต์ ทองอ่อน

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงอภิญญา ปอมสุวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงอรวรรณ พรหมทัตข์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายเมธา หกประเสริฐ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายไชยา กำมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงนพวรรณ จันทร์ชีวา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงนภาวรรณ จันทร์ชีวา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงปรียานุช สกาวเดือน
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงปยนุช ทองยิม

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายพรชนวรรษ แซ่เล้า
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงภาวดี กองทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๓๑
เด็กหญิงกรองกานต์ ทิพย์ดอนหัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทรา

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงธัญชนก จานทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงวิภาพร แสงสุวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๓๕

นางสาวนฤมล นมัสการ
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๓๖

นางสาวปภัสสร มังลิม

่ ้

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๓๗

นางสาวยุพา ศรีอยู่พุ่ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๓๘

นางสาววรรณษา คล้ามเจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๓๙

นางสาวสุทธญาณ์ แสนเกียง
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๔๐
นางสาวเอมอร วิเศษนคร

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๔๑

นายจิรวัฒน์ สมพงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๔๒

นายธนพล สุภาพ
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๔๓

นายภุมรินทร์ คุ้มรักษา
๐๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๔๔

นายสมศักดิ

์

ดอนไพรเณร
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๑๔๕

นางสาวสุรีรัตน์ คงช่วย

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงกนกนภัส อินทร์คง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงกรรณิกา สรรสม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงชนาภา จีนฉาย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายชัยวัฒ ฉิมเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายธนธรณ์ ศรีจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายปทเมศย์ ท้วมทรัพย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายพัฒนา ประมวล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงภัทรวดี โปร่งทองคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงลลิตา ผิวงาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายวรากร ภิษาพงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงวริศรา วันทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงศิริพร เหลืองทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายกวิราช กลินถือศีล

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายชยพัทธ์ สุทธิประภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายธนภัทร บุญกลำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงธนัท ภิรมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงธาริณี ศรีสมชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงนันทวัน เจนอภิธรรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงพรชิตา แซ่เล้า
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายพิชยะ อินทร์รักษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงลดาวัลย์ เชือเมฆ

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงวรัญญา ดอกมะลิ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงกัลยาณี ทองดอนเหมือน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงชนิดา แซ่ตัน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงพรทิพา อำนวยทรัพย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงพรนภา หมืนจง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ โชติฐากรกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๗๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ บุญแต่ง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงรัตน์ติมา มักศิลา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงศรุตา นาคทัง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงสรวงสุดา ศรีเจริญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงอลิษา เดชะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายเศรษฐพงศ์ จิรเจริญพันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายโสภณ พวงน้อย
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร สายทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงพรธิตา วัชวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงอรวี จันทร์ทรัพย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๘๓

นางจันทร์จิรา วรภักดี
๑๖/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดหนองมะค่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๘๔

นางสาวลูกนก ชุ่มชืน

่

๑๖/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดหนองมะค่า  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายสรวิศ หงีฮัว

่ ้

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายกิตติภูมิ คงแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายชินวัตร ศรีพิมพ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ มีสาวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายประมาณ ฉายาศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงวริศรา เฟองฟุง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงกันต์กมล เพ่งผล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ชีพนุรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายดัสกร ภูมิหิรัญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงพิรญาณ์ พุ่มพวง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงวรรณี มณีโชติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงสิริพร ฟกทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายจักริน เจริญสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายจิมมี

่

-
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงนวิยา ศาสเวช
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงปาลิตา ท้วมคร้าม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงมาณาณัฏฐา ว่องประเสริฐ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงศิริลักคณา เรืองจินดา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงสมฤทัย พิพัฒน์เด็ดแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๐๔
นายนครินทร์ ตะโกเนียม

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายธีรภัทร เต้าชุน

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายปารเมธ แจ่มใส

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงพรนภัส กุลไชยกุล

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายพีรภัทร เจริญทรัพย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายภูตะวัน นนท์ชาลี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายยงยุทธ บุญรุ่งโรจน์สิริ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงวรัญญา ใจจริง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

หงษ์อินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายศราวุธ บ้านใหม่
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงสุวนันท์ แสวงศิลป
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงสุวิกา นักเพียร
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงอลิญาดา สดใส
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงเอมิกา ผลดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายจักรกฤษ แก้วสะอาด
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายธันวา ท่าฉลาด

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๒๐
เด็กชายสุธากรณ์ แสนสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๒๑

นางสาวธิดา บู่สามสาย
๐๑/๐๗/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงวณิดา สีเสียด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงชุติมา ตรุษกราน
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายพรชัย บุญเชิด
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงพรทิพย์ หิรัญกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงมินตรา ศรีโชติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงเกตุกณก ปรักมาศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๒๘ เด็กหญิงประวรรณรัตน์
หนูหว่าง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๒๙

นายระพีพัฒน์ มะลิหอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงรัชนีกร นำดอกไม้

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงธนัชพรรณ พรมทองดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายปวริศ เจริญทรง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายภวิษย์ภาส แสงชัณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงวิลาสินี ขอบชิต
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายสัตยา สัตยากุล
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงอิสรีย์ ดำขำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ขันติวรคุณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สิริพฤกษา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงกานติมา
อำนวยศักดิโสภณ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงกุลธิดา ผลวิริยะกุล

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงชนิดาภา พุ่มพวง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงชนุตร์ สิงห์โส
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงชลธิดา ศรีฐาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายชินาธิป กาญจนอุดมการ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายฐานวัตร คงมี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงฐิตาพร พรไชย
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายณัฐชนน อุ่นเรือน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญก่อสร้าง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายณัฐภัทร สอาดเอียม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงดาวประกาย อินตา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายตะวัน ชูสังกิจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายตันติกร หิรัญกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายธนทัต พรานเจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายธนพล ก๋งพิว

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงธนัชชา เจนเจริญทรัพย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายธนาธรณ์ ตู้นิม

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงธมนวรรณ แก้วทองเมือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายธราดร เลาศรีรัตนชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ยังรุ่งเรืองกิจ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายธีรวัต ฝกบัว

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายธีราภัทร เรืองพยุงยศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายนนทชัย อินทรแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายนฤบดี ถาวรวงค์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงนลินธร แสนเทศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงบุษลัดดา แก้วเนิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงปนัดดา พ่วงกลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายปรีดี อิมเอิบ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงปาลิดา อินทบุตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายพชร อร่ามศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงพวงทอง กิมใจเย็น

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายพีรพัฒน์ อินทร์ปรางค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงภัควดี สะอาดแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงภัณฑิรา ถาวรวงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงภัทรมาส ชัยประเสริฐ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงภาวิณี กราบเคหะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายมินธาดา ด่านปาน
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงรวินันท์ ดัดงาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงรังสินา อยู่สถิตย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงรังสิมา รัสเซล
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงรินลดา กลินดี

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายวรวงศ์ ด้วงรักษา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงวริศรา สมคิด
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายวัชรพล สุภาพ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายวัชรศักดิ

์

รุ่งวิไลเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงวิจิตรา ศรีฤกษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายวิชยุตม์ ซังเจริญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงศานต์ฤทัย ลู่เลิศกิจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายศีลนำ แซ่โล้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงศุทธินี หอมหวล
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายศุภณัฐ กองพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงศุภมาส ทรงประกอบ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงสิริกัญญา ยินดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงสุชานรี เนตรประไพ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลืองไทย
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงสุประวีณ์ เหลืองสอาด
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงสุราวรรณ กำจรกิตติคุณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายสุริยวุธ เกิดทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงอธิชา โกวินธนาพัฒน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงอริสรา กู้ทรัพย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงอริสรา พฤฒิกิตติ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงอัญชิสา

เชียวชาญอัจฉริยะ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายอานนท์ แก้วสุริยะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายเกษมสิทธิ

์

อินนา
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงเวธนี แดงหาญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงกนกสิริ จันทร์สว่าง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เจียมบรรจง

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงชญานี ศรีศักดิดา

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๐๘
นางสาวชนิกานต์ วิศิษฎ์ธรรมศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายชยธร วงษ์จู

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายชิตพล บุญญภัทโร

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงชโลธร พงษ์สวัสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายธนโชติ นันทวินิตย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงธันย์ชนก ชีวะพานิช
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงธาริณี ศรีกุศลานุกูล
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงธิติมา กูลประดิษฐ์ศิลป
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายนรากร ปญญารักกิจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงปวริศา
สกุลเวียงกาญจน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงปยวรรณ สำเนียงลำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายปยะ อ่อนนาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงพนิภรณ์ ฉิมพวัน

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๒๑

นางสาวพรชิตตา มุสิกวัตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงพัชรี ว่องพานิช

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงยลดา เมษฐ์สุขใส
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายวันพิทักษ์ เชิงหอม
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายวิชาญ ทองสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงศศมนต์
พักตร์เพียงจันทร์ ๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงศิริกาญ เอียมศรี

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายสิรวิชญ์ อินทรประสาท
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา สมงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงสุพิชญา ดวงภุมเมศ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๓๑
เด็กชายเจษฎากรณ์ พุฒตาล

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายเนติธร ถินทุ่งทอง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงพิมพ์พิศา แสงสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงพิยะดา สอนลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงอรัญญา พลับสกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงไพรินทร์ เซียงฉี

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงณัชชา พวงอินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายศรายุทธ บุญมี
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงสิมมา ทินรุ่ง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายกฤษณะ ขำดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงชนิกานต์ แสงสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงญาดา เสมทับ
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงณัฐมน พลับสกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๔๔

นายทักษิณ นุชนุ่ม
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายธนทัต ภู่ระย้า

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงนงนภัส ผิวเกลียง

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงรัตติกานต์ พงษ์พัว
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายวิทยา เหยียวยา

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงศิริกาญจน์ เจเถือน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๕๐
นางสาวสริตา สุวรรณประเสริฐ

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงสิริวิมล เนตรน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงอินทิรา พงษ์พัว
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงจันทิมา ออกเวหา
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายจิณณวัตร กันทะเนตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๓๕๕

นายธีรยุทธ บุตรพิมพ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๕๖

นางสาวนวลอนงค์ พุ่มทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๕๗

นางสาวพลอยชมพู กุลสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๕๘

นางสาวพัชรา คงอิม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๕๙

นางสาววรดา พ่วงทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๖๐
นางสาววรรณพร พงคะเชนทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๖๑

นางสาวศศิกาญจน์ ก๋งพิว

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๖๒

นายอธิวัฒน์ ศรีเกตุ
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๖๓

นายอภินันท์ แตงอ่อน
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๖๔

นางสาวอาทิตยา สมรูป
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๖๕

นางสาวสุนิตา สอนลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๖๖

นางสาวรจรี สีแสด
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๖๗

นางสาวสุดารัตน์ ย้อมศิลป
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๖๘

นายยงยุทธ สงพะโยม
๐๕/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายขวัญชัย ตรีสุวรรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงจีระนันท์ พินทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงพรชิตา ชวดแย้ม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงพรรณวรี พวงอินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายพรเทพ บุญแต่ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงศันสนีย์ ราแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายสหรัฐ หมีแรต
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงสุวิมล บุญมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายอมรเทพ จันทร์ดาลุน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงอริสรา สมรูป
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงอารียา พรมกลัด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๘๐
นางกรรณิการ์ บุญญาลัย

๐๗/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๘๑

นางสาวชุติกาญจน์ เชยโต
๑๔/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๘๒

นางดรุณี แซ่ลิม

้

๑๖/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๘๓

นางนันทนา บัวบาน
๒๘/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๘๔

นางภิรมย์ นกน้อย
๒๓/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๘๕

นางยุวดี พงษ์ศักดิ

์

๒๓/๐๔/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๘๖

นางสาววาสนา ทองเปลว
๐๕/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๘๗

นางสาวอุบล ช้อยเครือ
๑๙/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงวีรภัทร ฉุยเนย
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงอัญชลี สร้อยคำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญคุ้ม
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงจารุวรรณ สงวนพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายณัฐพงศ์ เชยโต
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงนิภาพร บุญเกลียง

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงปยะฉัตร แก้วบัวดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายภาณุพงศ์ ย้อยดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายรัฐธรรมนูญ หมันเขตกิจ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงหนึงฤดี

่

ยศอินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๖๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงโสรยา พูลเกษม
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงชลธร เย็นกาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์โพธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงนฤมล สว่างเมฆ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายปุณณวัฒน์ บุญกลิน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงพรรณพษา สวัสดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงภาวิณี หกม้า

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายภูริภัทร์ เรืองไทย

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายระพีพันธ์ สมทรง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายลัทธพล อุ่นใจ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๐๙
นางสาวอทิชา ยินดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายอรรถพงษ์ ชืนขำ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายนพพร ชืนขำ

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายปกรณ์ ทองประเสริฐ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ นุชนุ่ม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายวัชรพงษ์ น้อยพันธุ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงวีนัส บัวงาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ ปราดเปรียว
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายอธิชาติ ก๋งพิว

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงเกลียววลี มันคง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงณัฐวรา บุญเกิด
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายพิษณุ ชืนขำ

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายวีรพงศ์ เหลนปก
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดหินกอง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงจรรยพร สมสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายสิทธิโชค สมรูป
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายกฤษณ รอดสินธุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายกฤษณะ ตุ้มเปาะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงจันทร์ ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายวัชรพล ประดิษฐผล
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงวิลาสินี สังขานวม
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๒๙

นางสาวศิริกุล จันทะรังษี
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายสิรภัทร กันกง

๑๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงสุนันทา ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายอรรถพล เครือสุวรรณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๓๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ เครือแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๓๔
เด็กหญิงเพชรทวีพร พูลสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๓๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ช้างหล่อ

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงแสงจันทร์ ปองสวย
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายไมตรี แดงพร้อม
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงจิรกาญจน์ ดวงประทุม
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ คงคาหลวง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายธงชัย พูลศิลป

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายศตายุ สอยดาว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๔๒

นางสาวกุศาวดี บุญนำ
๑๓/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๔๓

นางไปรยา เย็นสรง
๑๙/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายเจษฎา เท่าเทียม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงวาสนา นิลบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงศุภานัน แตงอ่อน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงสุดาวรรณ โพธิเงิน

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงสุวนันท์ สืบใหม่
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายมรุต พิเนตรโชค
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายวุฒิชัย พัฒนมาศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงอรษา เพิมพูน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงชนิกา หอมระรืน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๕๓

นายธานินทร์ ทองสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๕๔

นางสาวนำฝน รอดโผน
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๕๕

นายภูวนัน กมลวิบูลย์นันท
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๕๖

นางสาวหัสญา จรูญรัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๕๗

นางสาววิไล กวางคีรี
๑๒/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๔๕๘

นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๔๕๙

นางญาริดา สิทธิโชค
๒๒/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๔๖๐
นางอนงค์รัตน์ มากมีทรัพย์

๐๖/๐๕/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงพฤกษา จิตรเจริญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายกฤษณะ แก้วดวงดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงทับทิม ทองแสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงพัชรภรณ์ คำทำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงพิณรัตนะ สระแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงอารี สินจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๔๖๗

นางสาวนิจจารีย์ ขวัญสด
๑๐/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๔๖๘

นายณัฐวุฒิ รืนนาค

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๔๖๙

นายวันเฉลิม แสงงาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๖๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ส่งบุญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงกาญจนศิริ
เลาหะกาญจนศิริ ๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงขวัญนภา จ้อยร่อย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงนิศาชล จิตนิยม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงสุกัลยา สุขจิตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๗๕
เด็กหญิงนันท์นรินทร์ พ่วงรอด

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงอังคณา เหลืองอร่าม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงเมขลา ส่งบุญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงญาดา ศรีสมวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงฐิติภา ไพสี
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงณัฐชา บุญมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงณัฐฌา จดจำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงผกามาศ อดทน
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงสาวิกา โพธิทอง

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๘๔

นางสาวกัลยาณี วันดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๘๕

นายชินกร บุโฮม
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงณัฐพร โคจิว

๋

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๘๗

นางสาวปวีณา แช่มมี
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๘๘

นางสาวปาจรีย์ ซาลิม

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายปญญา วัฒนพันธ์พิทักษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๙๐
นางสาวปยธิดา คะมักคะมาน

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงภรกนก ลิขิตธนานันท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายภูมิมรินทร์ เพียรทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๙๓

นายยุธนา กล้าหาญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๙๔

นางสาวรัตนา ชูราศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงรินรดา บุญยังมี
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงวนิดา คงคา
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงวนิดา คุณธรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงวิลาสินี นพเกตุ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงศิรภัสสร ทองมอญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์ยิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายสิทธิโชค ภูบาล

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงอภัชชา ชินปนเกลียว

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงอารียา แก้วน้อย

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๐๔
นางสาวจิรญาภา ภูธรชัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๐๕
นางสาวธัญรัตน์ โมกไทสงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๐๖
นางสาวอริสรา ใจดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๐๗
นายอาทิตย์ พันธุ์แสน

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๐๘
นายเฉลิมวุฒิ ผสมทรัพย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๐๙
นางกรรณิการ์ วงษ์พานิช

๑๕/๐๕/๒๔๙๒

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงกุลรภัส จิตอำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงจารุพร นาคเส็ง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ครองนาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายนวติณ นิมิตรตระกูลชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงพรสิทธา มังอะนะ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงพัชรินญา สุทธิพิบูลย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงพิชญ์นรี ผลสมบูรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงภัทรสุดา ชณธิศากูล
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงภัสษา ห้วยกรุด

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงมนัสชนก นิลวรรณา
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงวรินยา สนสุทธิ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงสาธิตา แซ่เล้า
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงอนัญญา ผิวผ่อง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๒๓
เด็กหญิงเนตรอัปสร เพ็ชระ

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงจรัสพิมพ์ ศิราจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ทวีบูรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงฐาณัชญา ฐิติปญจทรัพย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงณัฐชา ทัศนภิญโญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงณิชกานต์ ชฎาทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายตรัยฤทธิ

์

บัวชุมสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ อาจน้อย

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงปุณยาพร โสดสงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงพรนภา พรานเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงพัชรมัย เซียงว่อง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงพิชชาพร กำเหนิดดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงพิยดา สิรสุขนิรันดร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงภคมน ตังบุญดวงจิตร

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงภัทรวรรณ ว่องแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุขชู
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายภูริภัทร์ ภูมิรา
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงมินตรา อุ้ยฟก

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงมิงพร

่

แสงจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แจ้งยิม

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงรุ่งนภา ชมเชย
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงลักษิตา นำเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงวริสา แสงทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงวันวิภา อรภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงวาศิณี ทินจีนวงค์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงวินิธา พันธ์เปรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายศดิศร นิมทับทิม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงศศิวิมล มีจัน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงศิรประภา จำปาไทย

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงศิริพร คนชม
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายสหพล กลินหอม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายสิทธิโชค ผู้สุด
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงสุดาลัด พรมมิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงสุรภา คล้ายสินธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงอลิสา กระจ่างแจ่ม
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงกรพินธุ์ กุมภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายกฤษฎา เจิมจรุง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายกฤษดา นกจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายกษิดิศ สุขเสมอ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงกานต์ชุดา รืนจิต

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายกิตติภูมิ อัมพบุตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงกุลวดี ฤทธิเทพ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๕๖๕

นายคณพศ แก้วโกษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงจิรารัตน์ นงค์คำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์เลขา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงจีระนันท์ วอนเพียร
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงจีราพร สุขหลอ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายชนาธิป ศรีบริสุทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงชนิปรียา เดชวิวัฒน์ธนกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายณกร ศรีทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงณิรดา ณัทพิชยะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายติณณภพ ดีนา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายธนทรัพย์ ปานนาค
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงนิศากร สุขชืน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงบุษกร ครูทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงปยธิดา นำเจริญศิลป

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงพลอยชมภู จันทร์ประเสริฐ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๘๐ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
ผันดอนดู่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายพีรณัฐ ทันจิต
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงภัทรภรณ์ นำชัยศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงมาลีวรรณ ฉิมดิษฐ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายวทัญู วรรณภูมิ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงวรรณวษา โปร่งจิตต์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงศศิธร วัฒโน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงศุขกัญญา สุวรรณทา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงสาริน แซ่ตัง

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา ภูทองบ่อ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงสุพิชชา สังสุด

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงสุพิชญา ชอบธรรม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงอรัญรัตน์ สมัครสมาน
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงอริสา เกิดมะเริง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงอัจจิมา เหลืองประเสริฐ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงเกตุวดี ทรัพย์เล็ก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๙๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงสังข์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๙๗

นางสาวกชกร สกุลเจริญดีเลิศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๙๘

นายกฤติเดช อินทรพิทักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๕๙๙

นายกัมปนาท ปุนแย้ม
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๖๐๐
นางสาวกาญจนา บุญคุ้ม

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๐๑
นางสาวกาญจนา เรืองศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๐๒
นางสาวกาญจนา เหรียญเชย

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงชฎาพร สำราญวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๐๔
นางสาวชนัญญา สกุลรักษาทรัพย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๐๕
นางสาวชนิกา วรรณศิริ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๐๖
นางสาวชลธิชา บุญทองสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๐๗
นางสาวญาณี พงศ์นิยธรรม

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๐๘
นางสาวณภัทรขวัญ แสงแพร

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายธนพนธ์ ธรรมพุทธา

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๑๐
นายธนากร รัตตนวิเชียร

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๑๑

นางสาวธริยา ผาสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๑๒

นายธีระภัทร คำดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงนภัสสร ศรีจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงบุษกร ชีพศักดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๑๕

นายปณณวัฒน์ แซ่ล้อ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๑๖

นายพงศธร คำเล็ก
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๑๗

นายพรชัย คมขำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๑๘

นางสาวพัชรดา โชติพรวน
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๑๙

นางสาวพิชาภรณ์ อรภักดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๒๐
นางสาวพิมลวรรณ พวงทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงฟาริดา ฉิมเกตุ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๒๒

นายภค วงศ์ภาณุวัฒน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๒๓

นางสาวภนัสนัณฑ์ สุขอินทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๒๔

นางสาวภัทรวดี ภูรีวิลาส
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงภัศรา แก้วสน
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๒๖

นางสาวรัตติกาล เซียงฉี

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๒๗

นางสาวลลิตวดี ชาตวัฒนานนท์
๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๒๘

นางสาวลักษิกา ไหมละเอียด
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๒๙

นายวรชัย กัณหเสลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๓๐
นายวรพันธ์ ครุฑศิริ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๓๑

นางสาววรัญญา คมขำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๓๒

นางสาววารุณี อ้นเกตุ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๓๓

นางสาววิชชุดา ดวงจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๓๔

นางสาวศศิธร ทับทรวง
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๖๓๕

นางสาวศศิวิมล โมตาลี
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๓๖

นางสาวศิริรัตน์ สารใจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๓๗

นายสมัชญ์ จิตเมือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๓๘

นางสาวสรัญญา เย็นวารี
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๓๙

นายสหรัฐ สิทธิกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๔๐
นางสาวสิริรัตน์ วาระรังษี

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๔๑

นายสืบพงษ์ จะดอม
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๔๒

นายสุทธิกมล ยิมสุคนธ์

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๔๓

นายสุทธิกาญจน์ ง่วนกิม
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๔๔

นายสุทธิชัย ชืนขำ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๔๕

นายสุทธิชัย เซ้งเครือ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๔๖

นางสาวสุภาพร เพ็ชรเกลียง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๔๗

นางสาวอทิตยา ใจแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๔๘

นางสาวอนิตา เสือหนู
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๔๙

นางสาวอภิสรา มันเรือง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๕๐
นายอภิเชษฐ์ ยศอินทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๕๑

นางสาวอรอิริยา คุ้มเนตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๕๒

นางสาวอริสรา เจริญดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๕๓

นายเกียรติยศ หลงรอด
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๕๔

นายเอกรัตน์ คงทรัพย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๕๕

นายโชติพัฒน์ ผิวอ่อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๕๖

นางสาวกรพิน เซียงคิว

่ ้

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๕๗

นางสาวกวินทรา นาคอ้น
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๕๘

นางสาวกายแก้ว สูติวราพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๕๙

นายจิรพงษ์ ยะนิล
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๖๐
นายฐิติพงษ์ คนชม

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๖๑

นางสาวฐิติมา ศรีโสภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๖๒

นายณภัทร รุ่งทิพย์เจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๖๓

นางสาวณัฐฐาพร โม่มาลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๖๔

นางสาวณัฐธิดา บุญเกลียง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๖๕

นางสาวดวงทิพย์ รัศมี
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๖๖

นายธนเดช ภูศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๖๗

นางสาวธัญนันท์ บัวบาน
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๖๘

นายธิเบต แก้วดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๖๙

นางสาวนฤมล
แก้วเมืองกาญจน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๖๗๐
นางสาวนันทนา ไพรวัน

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๗๑

นางสาวปารีณา เต่าทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๗๒

นางสาวพรรณิภา ทับสิงห์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๗๓

นางสาวรัตนาพร กรุดแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๗๔

นางสาววราภรณ์ พงศ์เจษฎาพร
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๗๕

นางสาววิภาวรรณ ทองทึบ
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๗๖

นางสาววีรนันท์ จารุจิระวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๗๗

นางสาวศิริพร คำสัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๗๘

นายศิวัช งามคล้าย
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๗๙

นายศุภณัฐ แช่มเล็ก
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๘๐
นายสราวุธ ขุนสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๘๑

นายสุทัศน์ แซ่อึง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๘๒

นายสุภัทร ธรรมประกอบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๘๓

นายสุริยา ศรีสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๘๔

นายอภิชัย พันธ์แจ่ม
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๘๕

นางสาวอภิญญา บวบทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๘๖

นางสาวอสมาภรณ์ ปลัดดินแดง
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๘๗

นางสาวอาภัสรา แสวงดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๘๘

นายไชยเชษฐ์ ใจดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๘๙

นางสาวกมลชนก กล่อมจิต
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๙๐
นางสาวกัญญาณัฐ พลดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๙๑

นางสาวจิรฐา ศิริวงศ์วิไลชาติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๙๒

นายชนายุทธ ขำเอียม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๙๓

นายฐากร ฤทธิสวัสดิ

์ ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๙๔

นางสาวฐิติมา โนรีย์สมบัติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๙๕

นางสาวณัฐณิชา วัฒถากูล
๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๙๖

นางสาวณัฐณิชา แก้วใสย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๙๗

นายดนัย สุขใจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๙๘

นายนาวิน ทองดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๖๙๙

นางสาวบงกช ทับขำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๐๐
นางสาวปฏิญญา เชาว์ไทย

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๐๑
นายประณต น้อยเกตุ

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๐๒
นางสาวประภาพร โชคปญจทรัพย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๐๓
นางสาวปุญญิศา บัวผุด

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๐๔
นางสาวพนิดา จันทร์แปน

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๗๐๕
นางสาวพรสวรรค์ เทวิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๐๖
นางสาวพรไพร สันทัด

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๐๗
นายพศิน นกทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๐๘
นายพสิษฐ์วัชรพล ชาวเจริญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๐๙
นายพสุภูกฤติกุล ทองกัลยา

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๑๐
นายภควัฒน์ บุญวัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๑๑

นางสาวยุวดี จันทรจร
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๑๒

นางสาววิภาดา บัวจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๑๓

นายวิศิษฎ์ สัจจาศิล
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๑๔

นางสาวสลิลรัตน์ ถินทุ่งทอง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๑๕

นางสาวสุชาวดี ชูสูน
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๑๖

นายสุทัศน์ พวงมาลัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๑๗

นางสาวสุธาวรรณ ปญญาชัยรักษา
๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๑๘

นายอติเทพ เสลานนท์
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๑๙

นายอธิวัฒน์ ชูทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๒๐
นางสาวอัมพิกา เข็มอุดร

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๒๑

นายอิทธิชัย รุจิพรพงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๒๒

นางสาวเข็มเพชร ประพล
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๒๓

นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล
๐๑/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ โอชำรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา เหลืองสะอาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายขจรยศ สังข์ทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงจิรภัทร์ เอียมจ้อย

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงจิรัชญา จำปาทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา โตไทย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายณัฐดนัย แสนสุข

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายณัฐภัทร เหลืองสะอาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงณัฐวดี จงจีรานนท์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ หัวเพชร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายทิวากร สุขกันหา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ บุตรศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายธนาเศรษฐ์ จันทรประทักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายธีรภัทร อินทรโสภา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายธีรภัทร์ สินสิวะมงคล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงนภัสรา จันทร์สุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายนันทวัฒน์ เอมทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายนิมิตร องค์ศรีเจริญพร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายบุลเสฎฐ์ จินนุพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายปรเมศร์ เพชระ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายปติพงษ์ แพงอุ่ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงปนแก้ว เดชรุ่ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงพัชราวดี พวงทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงพิชญา แก้วสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายพิชิตชัย ธรรมลังกา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วเทียมบุตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงรัตนา ผานิล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงรุ่งระวี วงศ์ท่ามะกา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ แสงสะศิธร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายวิศรุต วิสันเทียะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายศรัณย์ กระต่ายทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงศริณย์พร ชนประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงศศิธร ปลาทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายศุภโชค อินทรโสภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายสหรัฐ นัยเกตุ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายสุเมธ เขียวเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงอตินุช ดวงภูมิเมศ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงอารียา โพธิทอง

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงเกษมศรี สาธิตภาณุวัฒน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงเบญจพร กาญจนรักษ์กุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงเมนิสา ทองเกิด
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงแสงรวี นาคทองอินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๖๖

นางสาวรณพร แสงจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๖๗

นายจุมพล ชูชาติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๖๘

นางสาววิธิดา สมพิทักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๓๘

โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๖๙

นายอภิสิทธิ

์

แย้มชืน

่

๒๒/๐๙/๒๕๓๙

โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๗๐
นางสาวโสรยา สายสอาด

๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๗๑

นางสาวชญาภา ปานเหลือง
๑๓/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายกษมา ไพรงาม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงจันทภา จักรโชคอนันต์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงจิรนันท์ สุดรัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ตัง

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายทัศกร พวงมาลัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายธนกฤต ประสม
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายธนะพัฒน์ อัครทรงเกียรติ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายธันยธรณ์ จินตนาธัญชาติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงธามัญดา หินจีน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายนวพล สุขโข
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายปฏิภาณ พละทรัพย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงประภัสสร ชมเชย
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงปาณิสรา ชนะศิลศรีโยธิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงปารีณา สุขศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงภัทรมาศ แซ่คู
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายมีโชคดี ชูชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายวนัส มีชาญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงสิรินภา เปกเตปน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงหทัยชนก พุทธรักษี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงเขมวิกา ช่วงน่วม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงกันติชา พึงวังทอง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายกิติพัฒน์ นาคธน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงชลธิชา คุณโทแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายชาณิช แสงกลิน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงชุติวรรณ วัดพ่วง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายทรงยศ อ่อนมัน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงธันยธรณ์ ไผทฉันท์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายธิวากร พูลสุวรรณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายธีรนัยย์ หมวกเมือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายธีรภัทร ผ่องสีใสย

๐๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงบงกช ปนจุ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงปยธิดา ต่วนเครือ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายพิรฉัตร ฉัตรพิพัฒนกุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงพิไลวรรณ ว่องไววิทยา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงพีระดา พงษ์พิมพ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายภูมรินทร์ ฮับใบ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงมนฑิรา เสมทับ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงรดา ทองมา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายรตพล ธรรมชัยชูศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายศรัณยู ทองวิลัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายศรัณย์ ปนป
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงสวรินทร์ เสือใจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงสิริญา ขำเอียม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงอธิชา ชูเลิศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงจิรนันทท์ ชนประเสริฐ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงชนม์นิภา โกสุม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงธารินญา เกียรติศิริ

๐๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงกุลปรียา ทองสมบูรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงญาณิศา มณีอมร
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงฐิติพร หมีลำพอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายธนกร พบสุภาพ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายธนพนธ์ จันทร์ปอม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงนัทตา เปรมปรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายปฐมพร ลิมมัง

้ ่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงปาณิศา อิมมาก

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงพรวลี ปนชืน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงพัชราพร จันทร์แจ้ง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงยลดา จันทร์คำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงสมฤดี นามาบ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายสิทธิโชค งามเลิศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงสุกานดา จุ้ยช่วย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงสุชาดา บุญชู
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายสุธน ปยะพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงอรยา เอกสิทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงอรวรา แช่มมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายฐาณัฐ เกิดมณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายธนชัย โงนทุม

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ นะราแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ จันทะจร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายวัชรพล บุญทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายนพัทธ์ จันทะจร
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงพัชริน ชลอพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายวันดี เมืองมนต์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายวุฒินันท์ สุโพธินอก

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๔๘
เด็กหญิงวิมลลักษณ์ ทัศนวิจิตรพันธ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายโซ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๖๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงณภัทรชา ใจดี

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงวันวิสา เรียงรวบ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ส่งบุญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายณัฐพล บุญมี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงทัศน์กมล อำพันไพบูลย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายธรรมรัตน์ เชือดี

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายธีรภัทร เสลารักษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงนำทิพย์ คิวเจริญ

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงบุษบา กันสุ่ม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงปริดา เนียมทำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ศิริสมบูรณ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายปุญชรัสมิ

์

มากบุญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายพงศ์ภัค วันสามง่าม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงวรางคณา จัดละ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายสกาย ผิวขำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายสวิช พาโสพะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงสุภัทรวจี ด้วงละม้าย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงอลิสา ไพรกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงกมลพร วรัญชิตพงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายจินุวัฒน์ เกษราช
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงนฤมล วรรณไทย

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๗๑
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ แช่มโสภา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงพรรพิษา อุ่นแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงมุกธิตรา อุบล
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงศศิธร โมราศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายสุภัทร โอแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงหัทยา แพนุ้ย
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงอัมรัตน์ เพ่งกลัด

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงอารียา ศรีรักษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงเณรัญญา วรรณาโส
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงเมขลา ไพรวัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงไพลิน แม้นเดช
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายณัฐดนัย กลินหอม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงนพพร คุ้มวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายนราวุฒิ รักดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายปฐมชัย ฟกทองมาก
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงพาวรรณ เซียงฉิน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายภาณุวิชญ์ โรจน์กุลขจร
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายวีรภัทร ไทรจำปา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายศิวกร แก่นแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายสมศักดิ

์

ทุมทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายสุริยันต์ ศรีสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงอารดา -
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงอารียา เรืองรอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายเจษฎา จันทร์แจ่ม
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงปุญญิศา จันทร์เรือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายกฤตพล พันธ์สิมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงบุณยพร ค่อมบุญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงชุติมา คำทุม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ อุบล
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายปรัชญา มานะจักษ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงพรพรรณ เฮงพระพรหม

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายวรพงศ์ ทับยาง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงอินทิรา ชะโลปถัมภ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงไอรดา นพรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายกนก อุดมศิริ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ บัวบาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๐๗
เด็กชายกิตติพนธ์ บัวรอด

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ บัณฑิตพรรณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงกุลธิดา แสงโสด

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงจณิตตา วงษ์ท่าเรือ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงจันทิมา พูลเพิม

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายจิรภัทร สืบโดด
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

สอนกระต่าย
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงชญาดา อิมเอิบ

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงชัญญา วนิชกุลพิทักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ จำนงกูล
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงฐิติมา สุทธิบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงฐิติวัลคุ์ พันธ์แจ่ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงณภัทร อรเพชร
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงณัฐวดี จงจีรานนท์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงดวงพร น้อยเกตุ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงดาหลา มันคำ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายทวีรัฐ ชนประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงทัศยา ชูศูนย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายธนกฤต ตันเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายธนพงษ์ ขุนคงเสถียร
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายธวัชชัย
เชาวน์วาณิชย์กุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายธัชธรรม เลิศมงคลธรรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงนรมล ภัคภัทรพงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายนฤพนธ์ ศรีบุญเรือง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๓๑
เด็กหญิงนันทกาญจน์

เจิมจุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายบดินทร์ ตันวัฒนะ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๓๓
เด็กชายประสิทธิชัย จันทร์อนันต์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายปวรปรัชญ์ วันจิว

๋

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายปติพงษ์ ประเสริฐศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงพนมขวัญ วิระยาลัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงพลอยชมพู จงเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายพสทร พิทักษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงพิชชนันท์ สุขศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ปุยพวง

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โพธิศรีทอง

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายพีรวัส เขียวชอุ่ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายพีรศิลป แจ่มสี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงภัคจิรา ปจฉา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงภัทร์ชรพร ปอมอรินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงภัสรา ดาปาน
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายภูริณัฐ แสงเดือน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงรพีพันธ์ จันทร์คล้าย
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายวรดร อรรฆรุจิรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายวรรณชนะ วงษ์เอียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายวรรณรัตน์ จำรูญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายวรฤทธิ

์

มักเจียว
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายวรัญญา สอนกระต่าย
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายวรินทร ทองย้อย
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงวลัยพร พวงวัดโพธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายวศกชนก ศิริรักวงษา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายวัชรพล กระจ่างฉาย
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงวาริษษา วงษ์สวรรค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายวิภพ
สัมพันธ์ประเสริฐ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายวีรภัทร แหลมทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงศลิษา สุขทวี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายศักดิพงศ์ ศรีวชิรศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายศิวกร กิจสวัสดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายศุภกาญจน์ เทียงบ่าย

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงสาริศา สิบแอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายสุทธิภัทร เล้าอรุณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายอธิพงค์ รอดขาว
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงอัญชสา บุญเสนันท์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงอาภัสรา ทิมหอม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๗๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ เจริญขาว

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงเบญญพร เสมทับ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายชาคริต หาญลำยวง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๗๔

นายพงศกร ใจมัน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายพีรณัฐ อนุตรปรีชาวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงศุภิสรา สุขไส
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงกรกมล มินอ่อน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายกรนริน นัยนา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงกุลสตรี ลมพัด
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงจีรวรรณ ตันโต

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายณัฐดนัย กระจายแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงปรียา -
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงปุย -
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายภูริพัฒน์ เทศกูลกาญจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงรัตนาวดี รัตนเทียนชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายรัตภาคณ์ สุวรรณวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงวรรณิษา บุญเลียง

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายวุฒิชัย ลิมมัง

้ ่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายวุฒิพงศ์ ทัศนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายสนธยา ปราดเปรือง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา โพธิทอง

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงสุธิมา บัวเทพ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายเจตน์ วารี
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายเทวราช คงดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงภิญญดา สายแสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายวิรวัตร พลศักดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายสุวัจน์ จงรุ่งเรืองถาวร
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงณัฐริกา อ่อนสด

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงณิชากร วันเพ็ญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายวรพล สุขระหัด

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายเขมราฐ โกฎเพชร

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ อินทร์โอสถ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงกิติมา มลามาตย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงจันทกานต์ ปุญญะอาคมกิจ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงชมพูนุช บุญดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายชินภัทร รุ่งวิไลเจริญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงบงกช ชัยสูตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินทรชา

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงภัคจิรา จงสกุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงสุนิสา

ประเสริฐโชคประชา ๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงกาญจนา แสงอัคคี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงชมพู่ มาเทศ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ เกษโกมล

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายทศพร ริดม้วน

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงนฤมล สำเนียงหวาน

๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงนิด ไม่มีนามสกุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงพรรวสา ไทยมีสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงพลอยกมล ชืนจิตร์

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงพีรยา อร่ามวัตร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงพุฒซ้อน สุขะโต

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงพุทธชาติ เทียงธรรม

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายภัทรพล ฟกโต

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงมาติกา สุทานันท์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงรุ่งทิรา แจ่มเจริญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายวงศกร จันทร์เปรม

๑๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงวรรณนิษา เสลานนท์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงวรรณวิสา วงษ์ขวัญเมือง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายวีรวัฒน์ ยืนยงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงศศลักษณ์ ภาคมณฑา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงศศิประภา แสนสุข

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงศิวพร พัดนาค

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงสิราวรรณ สระทองจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงสุฑามาศ เสาวดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงสุพรรษา สวัสดิกระวี

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงสุวิชตา นิลขาว

๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงสโรชา ลำสัน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๓๗
เด็กชายอดิเทพ อรภักดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วอนเพียร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๓๙
เด็กชายอิทธิกร เชือบุญ

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงเกลวลิน ยางทัด

๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงแพรวา จุนสี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงจันทร์ฑา อิมเอิบ

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงจาสมิล เทสิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายธนภัทร์ มีคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงพัชราดา ใจจริง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๔๖
นางสาวภาขวัญ โคเลิศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงมลฤดี เสมทับ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงมาณิตา บัวขาว

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงมาสุรี ไม่มีนามสกุล

๑๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายยุทธนา จุนสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงรุ่งอรุณ อาจณรงค์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงวรรณภา พัวพันธ์พงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายวัชรินทร์ เห็นชัด

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงศุทธินี ทองอิม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายศุภกร เปยสวน

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายสิทธิโชค เกตุมณี

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงสิรินดา เข็มเพ็ชร

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงสุธิดา ศรีจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

วิจิตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายอนุวัฒน์ รับสมบัติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงอัญชลี แซ่จือ

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงชลธิชา สำนักพงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายณัฐพงศ์ ชาติแดนไทย

๑๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายภานนท์ คำจู

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายวงศกร โพธิพันธ์

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๖๖
นายศตวรรษ แก้วสกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงศุภสุตา อาชาวิลาวัณย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงอัยอารีย์ พวงแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๖๙
นายประมุข ปุญสิริ

๒๑/๑๐/๒๔๙๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงธุกิพร ผาภูมิสุขโข

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงประภาพร ทองแฉล้ม

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงพวงชมพู มณีดิษฐ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๗๓
นายมิง

่

สุทธิวงษา
๑๐/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงวิไรวรรณ ชูตระกูลธรรม

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๗๕ เด็กหญิงสุกัญญาพัฒน์
ศรีอารยะกุล

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงสุกานดา ปลาทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายอภิเชษฐ์ ภูชะหาร

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงอรวรรณ ศิรประภาวาทย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

สว่างเนตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายเจษฎากร บุญแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงเปรมมิกา สะอาดเอียม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายกฤษฎาพร ปตถะมา

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายขวัญเมือง ศักดิติยากุลย์

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงชัชบา มณีดิษฐ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เนืองโคตะ

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายธนทัต กันสืบสาย

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๘๗
นายธนรัตน์ ตันติวัตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายนพพร เสวีวัลลภ

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงพรรณพัชร แย้มสรวล

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๐ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายภูริภัทร สร้อยทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงอณัญญา จงจินากูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายอภิชาติ แก้วม่วง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงแพรพลอย แย้มสรวล

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายธนดล อ้นโชค

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๙๕
นายศรัญู จงจินากูล

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๙๖
นางสาวศิริพร แซ่ฉิน

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๙๗
นายนที ฉุยเนย

๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๙๘
นางสาววิไลวรรณ ใจเย็น

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๐๙๙
นายณัฐพงษ์ สงวนพันธ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๐๐
นายสามารถ ดวงศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๐๑
นางสาวผกา ประเทืองบุญ

๑๔/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๐๒
นางสาวกัลยารัตน์ โคดม

๐๖/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๐๓
นางสาวมะลิวัลย์ โตขำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๐๔
นางสาวสิริยากร วอนเพียร

๒๑/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๐๕
นางสาวอัยการ แว่นทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๐๖
นางสาวเปรมวิไล ธรรมโมรา

๑๘/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๐๗
นางสาวเมทินี จีนแช่ม

๐๓/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๐๘
นายเศรษฐกิจ ไทยสงเคราะห์

๐๘/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๐๙
นางสาวนิชาภา ภู่สุวรรณ

๑๑/๐๓/๒๕๒๑
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๑๐
นายปติธาร เสลาคุณ

๒๘/๑๐/๒๕๒๖
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายกรฤต รงค์ฤทธิไกร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงกัญชลิกา ชีนะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงกันยาพร คุ้มกัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงจนัญญา เอียมสอาด

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงจันจิรา เพิมนาม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายจิรสิน โพธิภิขุ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ มณีภัณฑ์พาณิช
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงชาลินี สวัสดิรักษา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายตรีวิทย์ หล่อศิลาทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงธัญดา นราธรทีปกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายธีรภัทร สาธิราช
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายนิธิภัทร์ ตังปวินสิน

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายปกรณ์ จันทร์เพ็ญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงปภัสนันท์ มูลประวัติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๑ / ๑๓๔

้
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กจ ๒๖๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงปาณิสรา บ่อเกิด
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงผกาวรรณ รุ่งเครือ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายพชรพล อ้นสำราญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงพรชิตา มาไพศาลสิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงพรพิมล ศิราจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงพัชชา กรุยเปรียง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงพัชราภา โพทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทนเถือน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงพัณธิภา อุ่มแซม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงพิชชาภา กรุดสมัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงภารดี บัวบาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงมนัสศวี พลอยมุกดา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายศุภชัย สุพบุตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายศุภเชษฐ์ นิลวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายสันต์ชัย
เรืองไรประดิษฐ์ดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๔๐
เด็กชายสิทธิโชค ศรีอุบล

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงสิริวิมล พุ่มเกษม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงสุภาพร สาวิกันย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายอภิวัตร์ เนตรสว่าง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงอรนุช เดชอินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ มณีเนตร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายโภคิน แจ่มจำรัส
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๔๗

นายสยาม ลิมไพบูลย์

้

๐๑/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายณัฐพงค์ นุ่มเหล็ก

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายทักษ์ดนัย อินทร์นุช
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงทิพย์ภาพร มณฑาเฑียร

๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงธนิตา อินธสร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงธัญภรณ์ รุ่งสว่าง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายนนทกร กายชาติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายนันธวัช ทองใส
๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายปฏิภาณ วงษ์ประดิษฐ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงปยะวรรณ ชมสอาด
๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายพงษ์วิสุทธิ

์

ชมเดือน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายพลกฤต คุ้มทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงลดาวัล พยุงทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๑๖๐
เด็กชายวรรณมงคล ทองเหลือ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตนาพงษ์พิพิธ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายศิวภู แสนสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายสาธิต ศรีสังวร
๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายสายชล อ่วมสุวรรณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายสิทธิพล ใจก๋ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงสุพรรษา ทองเกษม
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงสุพัตรา จิตรอิม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายเมษา ชูเกิด
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๖๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยะนิล

๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายแสงแก้ว ตาดำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ หลวงศิลป
๒๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงกมลวรรณ สีสัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายกรรณชัย แย้มชืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายกฤษฎา คล้ายแดง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายกฤษฎา นาคโขนง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงกัญชลิกา เผือกฉิม
๒๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๗๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
อ่องนก

๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สนสำรวย
๒๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายจารุวัฒน์ นิลวรรณา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงจิรวดี พวงทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีโยหะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงชนม์นิภา แสงน้อย
๐๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงฌัชชา บุตรทะยัก
๑๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงณริตา เชาว์จีน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปานพงษ์ศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงณัฐวดี ทุโดด
๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงณัฐวดี แซ่อือ

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

เฟยริวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายธนชัย ศรีสังวาลย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงธันย์ชนก ปนมิง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงนฤมล ชาติเชือ

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายนันทวุฒิ จิตต์จรัส
๑๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงปทิตตา วราสินธุ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายพงศ์ศิริ คงสบาย
๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายพงศ์ศิริ เทียมจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายพนากร ยืนยง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงพัชรา น้อยมาลา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีทา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายพันธกานต์ เขียวอ่อน
๐๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายภาคิน ชัยยศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงยุวภา กล่าวรัมย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงรติสา คลองตาล

๒๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงรักษิณา แสงน้อย

๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายรัชชานนท์ ชูเลิศ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงรัตติกาญ จันทร์ดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงรุจิรา ชูเงิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงวรรณิภา นิยมทรัพย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงวรินทร อุณหะจิรังรักษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๐๙
นายวรุตม์ ด้วงอ่วม

๒๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายวิสิฐ ผาปาน

๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายศุภณัฐ แซ่ตัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงสวรรยา นิลบัว
๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงสิรินดา พรหมเดช
๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงสุขกมล ทองคง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายสุทัศ คำโท
๒๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นิลรอด
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พิลา
๒๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

เจริญจิตต์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายอนุรักษ์ กาสรศิริ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายอภิลาภ จิตรอิม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เหรียญเจริญสกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายอรรณพ แซ่โง้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงอลิษา ใจบุญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๒๔
เด็กชายอัฑฒ์ชณัฏฐ์ เตชาธนสมบูรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายอิทธิพล สุธรรมมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายอิศรา กำนันดง
๑๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงเปมิกา นิลบุตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๒๘
เด็กหญิงเพ็ญลักษณ์ อู่ชาโชติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงเสาวณีย์ ศรีภุมมา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๔ / ๑๓๔
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายไพรวรรณ บุตรแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ ขอนแก่น
๑๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายทศทิศ เวียนขุนทด
๑๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายพิสิฐพงศ์ ไหลแหวน
๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๓๔

นายภูวเนตร นนทารักษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๓๕

นายราชัน ถำทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๓๖

นางสาวปยนันท์ กาญจนโรจน์
๐๒/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงกัลยา ปอมแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงชลธิชา พ่วงเสือ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายธนภัทร -
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงนภพร มีจันทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงนิภาศิริ เฉียบแหลม
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงปนฤทธา นาคน้อย
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงผกามาศ ยังยืน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงวรรณวิสา พิศลืม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงศิรินันท์ จันทร์เทียง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงปานทิพย์ ปรางเปรมปรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายสุรชัย -
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แจ่มถนอม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๔๙
เด็กหญิงจันทรารัตน์ นำใจสุข

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีทา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายฉัตรชัย บัวงาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงชนิตา กระทิงเก่ง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายชลธิชา สังข์ทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงทิพธัญญา สร้อยทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายปญญา นำใจสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงพรญาณี ยังวัดหลวง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงภัทรดา จันทร์ดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายศราวุธ อนุกูล
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ชวิรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงศศิประภา สมพงษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายศิวกร แก้วบุญเพิม

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงศุภนิดา คล้ายเมือง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายศุภวัฒน์ เกิดฤทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงสิริยากร ปลืมจิต

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงสุนันทา บุญแต่ง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายอนุสรณ์ เรืองฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายอรรคพล มีคำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงอรสา ศิริวรรณ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงอรัญญา จันทร์ดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงอลิตตา วังปา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงอาริษา จันทบุตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงอารียา เสือสอาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงเปมิกา กล่อมพุ่ม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงกนกพร ทรัพย์อยู่
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เชาว์เฉียบ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายจักรพันธ์ ทับทรวง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๗๗

นายชัยชนะ นำใจสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงทักษพร จินดาเพ็ง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายปรีชา มหาโชติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญก่อสร้าง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายภาณุพงศ์ ทับทรวง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายภานุวัฒน์ มูลเมือง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงวนิดา ปอมอรินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงวันนิสา แก้วนะทะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงวิภาภรณ์ เปรมศักดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ น้อยประสิทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงชลธิชา บัวรอด
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายชินาวุธ กันจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงธัญญา บิดาโส
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงวรรณิศา เพ่งผล

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายวรวุฒิ สายคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๙๒

นางสาวจรรจิรา ทองกัลยา
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายธนธรณ์ จำปาอินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายธนเดช เทพนิมิตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงวรรณิภา ทายา
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๙๖

นางสาวอิสรา จันทร์ดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๙๗

นายเกียรติศักดิ

์

สนนาค
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๖๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงกรกมล เล้าหะชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายกรวิสุทธิ

์

ปานรอด
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายจิตกวี ปลาอ่อน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๐๑
เด็กชายชญศักดิ

์

ภิรมย์กิตติโชติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงชนิภรณ์ ม้าละออเพชร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงชลลดา เชาว์เครือ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงณัชฏาพร เรืองฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายทินกร อ่อนน้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายธนชล เฟองฟู

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงนารีนาท เพิมทรัพย์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงพิชญธิดา ใจเย็น

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงวิลาวัณย์ นิยมไทย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงศรุตา น้อยเนียม

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงสุนิสา ปราดเปรียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายอนัสชา น้อยประชา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงขวัญเนตร เทียนคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายจิณณวัตร บุญนิม

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายชลชาติ สายทองสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองไพจิตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายธนวิสุทธิ

์

นพรัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายธีรภัทร์ ทองอุ่น
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงปณฑิตา ไชยรบ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายอภิชัย สวัสดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงกชนันท์ ใจผ่อง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ต้อมคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ เจริญสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงกรวิภา ยุตวัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายกฤษฏา จิตบุญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงกฤษฏา สร้อยคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายกฤษณพงศ์ ลุทัน
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงกฤษณา น้อยใหม่
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายกฤษดา คงทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา ตระกูลโอสถ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงกาญจนพร สุขเปยม
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายกิตติพศ รุ่งวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายกิตติภพ บิลพัสุด์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงขวัญข้าว จารุวาระกูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายจตุภัทร ใต้วัฒนา
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่ตัง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายจิตรกร สุวรรณรังษี
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายจิรภัทร วงศ์สุพรรณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงจิรภัทร์ ผ่องใส
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๔๐
เด็กชายจิรวัฒน์ พุติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงฉัตรลดา สีตบุตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายชนะภัย นิธากรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงชนิกานต์ กู้ทรัพย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงชนิกานต์ สินสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงชนิตา นนท์ชาลี
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายชยานันท์ อันจุกฉุน

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงชลดา ชืนใจ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงชลธิชา อือฮก

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายชัยวิวัฒน์ ใจมัน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายชาญณรงค์ กลินจันทร์

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงณัฐชา สายสอาด
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงณัฐวดี พักตร์ไพโรจน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ รุ่งโสภากิจกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายทิวา วสุธาอุดมทรัพย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายธนกฤต บุญช่วย

๓๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายธนพรรษ จูแดง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายธนภัทร ภัทรสิริรัชต์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายธนภัทร เสือคล้าย
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงธนวรรณ จันทร์ประเสริฐ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายธนวรรธ แจ่มถนอม
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงธนัชชา นงค์คำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ก้านลำใย

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ หนูรอด
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายธันทอง วงศ์ศักดิไพโรจน์

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายธันยบูรณ์ ผู้ปุย
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๖๗

นางสาวธันยพร บุญตา
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงธันย์วรัตน์ แก้ววิลัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายธีรภัทร จงทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๓๗๐
เด็กชายนทธาฤต พวงจำปา

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายนรวัชญ์ ศิริคุณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงนิตยา อ่อนเบา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงนิธิพัฒน์ แสงมาลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายปฏิภาณ ทองเสงียม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายปฐมชัย แย้มอุ่น
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงปณิตตรา เกียรติอมรเวช

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ เพียงวัน
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงปาณิศา สนตุ่น
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายปลุวัชร ด่านปาน
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงพรชิตา บุญจาด

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายพัฒนชัย ผลพิทักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงพิชญา ศรีสกุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงพิชญาภัค ทองย้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร จันทรางกูล
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงพิรัชพรรณ ครองธรรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายภคพัส แสงจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงภัทรลดา แก้วกระจ่าง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงภัทรวดี อ่องนก
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงภิญญดา พยมพฤกษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงมณฑิรา อำแจ่ม

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงมณทิพย์ ชูบูระ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงมนัสวี วสุรไพบูรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายรณกร ยะนิล
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงระพีพรรณ ผาปาน
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายวรินทร คงทน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงวลัยพรรณ โพธิชืน

์ ่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ ก๊งไฉ่
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายวิสสุต บุญชูวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงศรุตยา จงวัฒนะคงคา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงศศิกานต์ โพธินันทวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงศิราณี สุวรรณศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายศิริมนัส สร้อยคำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงศิริวรรณ มังกะโรทัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงศิวพรรณ ตัณฑ์ธนศิวะกุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงสุวรรณ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายสงกรานต์ ตันวัฒนเสรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงสรารัตน์ ทรัพย์แสง

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายสาธิต แซ่เฮง

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายสาริน สืบยิม

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ พันธุสิทธิเสรี

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายสุทธิภัทร มันแน่

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงสุธีธิดา เฮ็งเส็ง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงสุพรรษา เกษรบัว
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงสุรัสวดี ยางงาม
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงสโรชา จิตตรง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายอนาวิล ฤทธิชัยสงค์

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงอนิตยา ปนจุ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายอนุสรณ์ ฉายพุดซา
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายอภิชาต แหยมแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๒๐
เด็กชายอภิรักษ์ แซ่ตัน

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงอรปรียา ทองดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายอรรณพ เจียมเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงอรอนงค์ อุบลครุธ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงอริสรา ยางนิยม
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงอวภาส์ มุ่งเครือ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงอัจจิมา สิทธิโชคธรรม
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายอันดา อุดมผล
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายอานนท์ โสภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายเจษฏา ชัยญานันท์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ต้อมคำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงแทนตะวัน ธีระภาค
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๓๒

นางดุษณี ประทุมศิริ
๐๙/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงกัลยากร ทีปกาญจน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงดารารัตน์ จินดาเพ็ง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงสุปรียา ผลรอด
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงลลิตภัทร แสงทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงกชพรรณ เขียนคำสี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายณิติภูมิ ฉายะยันตรกะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายทินกฤต ลินลา

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๔๔๐
เด็กชายธิปดี บุญยาราช

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงปารวีร์ ฮะเหยียว

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงสิรินยา ใจก๋ง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายอลงกต นกจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงอาทิตยา ลีไพบูลย์

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มารยา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงสุนันท์ฑา เสือใจ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงจีรดา พรานเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงนุชนาถ สุภีทรัพย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงรัชนีกร สุทธิบุตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงลลิตา จันทร์มา

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงศิรินทิพย์ อ่อนนิม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงสุวรรณา โสภา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายอัครเดช จันมา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายอำพล นุชนารถ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงชลธิชา พรหมทัตย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายชินวัตร เฉลยสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงปรางมณี เชยโต
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงสิริวรรณ ใจคนอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงสุพัชชา ส่งข่าว
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงเจนจิรา นุดชาติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงกิตติยา วันดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายไตรรักษ์ แผนคง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๖๓

นายรัตติพงษ์ บุญคุ้ม
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๖๔

นางสาวอริศรัณ ขวัญอ่อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๖๕

นางสาวปทมา จันที
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายจักรรินทร์ อิมหลำ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงจันทร์ธิมา พิมพา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงปณิดา ใจโต
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายอนันตชัย บุญอุ่น
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายพุทธชาติ ชูเลิศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายธนกฤต จักร์กาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงธนพร นำใจสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงธัญธร อรุณทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงธันวาวดี จันทร์สุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงนนทกานต์ บัวชน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงประภัสสร อิมจันทร์

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เล่าทรัพย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงมนัสยา ยุทธนาพิพัฒน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จำปาอินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงวรชา บัวรอด

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงวีรภัทร พลับพลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พุทธโชติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายอดิศร แสวงดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงอรพรรณ คำยอด
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงอลิสา จันทร์อำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงอาลิสา ภู่ห้อย
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๘๗

นางสาวศุภัทรษร ขจรภัย
๑๑/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายวัชรินทร์ พิทักษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงศุภิสรา เก่งศึกษา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงปุณยนุช โสภาปจจุสมัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายพณัฏฐ์ พรหมชนะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงภัคจิรา ชัยฮะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงสมฤดี สุจริต
๒๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงสุนิสา ศรีจันทร์อ่อน
๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ แซ่ซ่ง
๐๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงเกสร ทนทาน
๐๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๙๗

นางสาวภัทรา ศิริภัทร
๐๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๙๘

นายปวรปรัช ดิฐาพงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๔๙๙

นางสาวศศิธร แตงเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๐๐
นางสาวอรษา สุดสม

๑๙/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๐๑
นางสาวเกศกจา เกิดสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๐๒
นางสาวเกศสุวรรณ เรือนทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๐๓
นางสาวผกาวรรณ นกดำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๐๔
นางสาวพรรณราย แสนท้าว

๒๒/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายชาย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงหญิงศรีธรา ปรึกษา

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงฐิติมา -

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายทิวา ทิวากรกาญจน์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายธนกร ถินกาญจน์

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายพลวัตร์ ธนคำดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายวรัญู มาสอาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายวันชัย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงวารี ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายเจษฎา ไม่มีนามสกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายโอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายคงกฤช มณี
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายจิม ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายจิรายุ สุขอภินัทธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงชยุดา กำธรเดชะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๒๐
เด็กชายชานนท์ วงษ์ศิริกาญจน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงชุติมา ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงฐิติมา ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๒๓

นางสาวดวงดาว แก่งหลวง
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๒๔

นางสาวดาว -
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทรงอุบล

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายธีระพัฒน์ วันนาพ่อ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงปนัดดา การะวิง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๒๘

นางสาวพรนภา สืบยิม

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๒๙

นางสาวพลอย ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงพิกุลแก้ว ร่มเย็นใจ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงภัทรณิตา สุคันธตุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายมิก ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงวรางคณา สร้อยทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงศิริวรรณ สำเภาทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายศิวกร ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๓๖
เด็กหญิงสมปรารถนา

สร้อยทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงอภัชชา นิลนก
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายอาคเนย์ เรือนงาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายเขียว -
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงกุลณัฐ มังกรคณที

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๔๑

นางสาววริวรรณ์ เฉลิมเชือสุวดี

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๔๒

นางสาวพิมพ์กานต์ มีจัน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๔๓

นางสาววราภรณ์ ทองแท้
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายวิศิษฏ์ กลินคำ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงลูกนำ -
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฮงเคลไทย วัดทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงมินตรา หอมกรุ่น
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ตาแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๔๘

นางสาวญาดา -
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายณรงค์เดช อุตเภา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ดาบทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงดวงพร -
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงดาวทอง -
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายดำรงณ์ชัย รักษาสัตย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๕๔

นายธนพนธ์ กาญจนจำรูญศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงนัฐฐา ภูมิกีรินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงนิพา น้อยบรรจง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญเรือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงมาลินี บุญเรือน
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๕๙

นายมาโนช มิลินกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายวิชา สิริไทรโยคสกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๖๑

นายวีระชัย ใจกัด
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๖๒

นางสาวศิริวรรณ -
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงสุชาดา ข่าต้น
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงสุทธิดา -

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ใครหอม
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายอภิชาติ ภูโต
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงอรวรรณ โพธิจันทร์

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายอัครพนธ์ โบดเหลียม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงอังคณา หอมจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงอือิ -

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๗๑

นางสาวอุทัยทิพย์ ปรึกษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๗๒

นายอ่อง -
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๗๓

นางสาวเกตุสุภาพร เชือดี

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๗๔

นางสาวแอะซูโม่ -
๐๔/๐๔/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๗๕

นางสาวสวนีย์ สังกรณีย์
๐๑/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงกรวัลย์ ทองกองเตีย
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงกรฎา ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงวาสนา ระวังงาน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงชญาดา เพชร์พวง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๔ / ๑๓๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญวัฒน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ฆ้องอ่าง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงสุนิตา ไผ่สอาด
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงชลดา ทองดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เปรมเจริญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงพิยดา สารทิศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายศาศวรรษ กุ่ยสาคร
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงอัญชลี อยู่พิพัฒน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายชัยวัฒน์ เรืองทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงกชมน ตุ้มสี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงกนกพร จันทร์ตักเตือน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงกนกพร ศรีนาค
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายกรวิทย์ มนต์ประเสริฐศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายกันตภณ เงินคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงจันทรา ผาภูมิเผือแผ่

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายชญานิน ถินขจร

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงชนกเนตร สมมุติรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายชนมะพูม เฉยทิม
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายชาติ -
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงชาลิดา -
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงซาอู -

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงซาเว -

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงณัฐชา กระบวนรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงทิพวัล โชติเจริญวิทย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๐๔
เด็กชายทู้ว้า -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๐๕
เด็กชายธนกร ธนะฤกษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายธรรมรักษ์ ธรรมสังวาลย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงนก -

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงนฤวรรณ ปญญาถิน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายนิม

่

อนุรักษ์หงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงปภาดา ทองสง่า

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายปรีชา ทองผาฐาปนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงปาริชาติ โรจน์พวง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายพนมกร พยาบาล
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายพิทวัฒน์ บุญประเสริฐ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงพิภัทรา ละครสี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงพิมนภา ไวยิงยุทธ์

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงพิมพิกา แก้วจันทร์เงิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายยศพณ คำเขียว
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงยิม

้

-
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงรภากร บุญพิทักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงรุ่งระวี ช่วงไกร
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายละบือ -
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายวันชัย -
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงวิภาพร เจริญเชาว์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายวิมล ฟกเหลือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายสมชาย -
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายสฤษฎ์ หงษาวดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงสาทินี สุขจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๒๙

นางสาวสาว -
๐๙/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๓๐
เด็กชายสิทธิพร เบญจกุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ -
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงสุกัญญา -
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายสุชาติ -

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงสุชาวดี โพธิทอง

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายสุมงคล บุญมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เฉิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันทร์ดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายอนนต์ แก่นจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายอภิวัฒน์ สุขเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญยวง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๔๑
เด็กหญิงอำไพพรรณ -

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายอุทัย -
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงเสาวณี -
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงแง -
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงโซเนียร์ ฮุสเซน
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายโท้นัย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงชาลินี คำสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงปวีณ์สุดา นวลมะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๔๙

นางสาวพร -
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๖๕๐
นายกิตติภูมิ มีมอญ

๐๑/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๕๑

นางสาวมณี ฦาชา
๐๕/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๕๒

นางสาวสกายดาว จงเจริญ
๑๒/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๕๓

นายสมชาย พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๕๔

นางสาวสุพัชตรา ขวัญน้อย
๑๗/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๕๕

นางอรพา คล้ายลอย

๑๗/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๕๖

นายอิชณน์กร เซ่งเข็ม
๑๗/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ วัดธารนำร้อน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายกฤษฎา แย้มเยือน

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงกาญจนา -
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ตราชู
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๖๖๐
เด็กชายพงศกร คุ้มเจริญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายศุภกร เลียงอำนวย

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายสุนทร -
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายอดิเทพ คมน์มณีชยุต
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายอรรถพร นาไทย
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายอานนท์ สิงห์ทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงแบม -
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ สุขจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายฐิติพงศ์ อินทร์กุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงณัฏฐา จันทร์หอม
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงทิพย์ ไม่มีนามสกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงประภัสสร กัลวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงปรารถนา จรรยา
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงมินมิน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลาภบังเกิด
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงรัน -
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๗๖

นางสาวลลิตา เช้าชืน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงลักษณา จันทร
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงศิรินันธ์ ทองคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงศิริพร พรมวิหาร
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๘๐
นางสาวศิวิสัย ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงศีรีธร ทองผางามสง่า
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงสริดา เนินทองผา
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงสุนิษา โพธิงาม

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงสุนิสา ฤทธิเดช

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๖๘๕

นางสาวหญิงเอย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงอนัญพร อินทร์กุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายอริยะ จาดคร้าม
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงอริสรา ชัยบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๘๙

นางสาวอริสา ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงออมสิน แม้นเดช

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายอะนาย -

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๙๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ยาหยี

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายมฆวัน   พลายละหาร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงจันทนา ไม่มีนามสกุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงจิตรานุช ไม่มีนามสกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายชรัณ เจริญสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงชลกาญจน์ พุทธระสุ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายชโลธร บุญประเสริฐ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายญาณวัฒน์ เจริญผล
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงดวงใจ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงดาวนิล ไม่มีนามสกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงทราย ไม่มีนามสกุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงทิพย์ กันขำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายนพรัตน์ ลำจวน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงนำใส ไม่มีนามสกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายบาส ไม่มีนามสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงปูเล่ ไม่มีนามสกุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงปาน ไม่มีนามสกุล

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายปอบ ไม่มีนามสกุล

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงพร ไม่มีนามสกุล

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายพลากร เตียเนตร

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงพัชราภา ศรีจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงพิศมัย ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงฟอ ไม่มีนามสกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงภัคจีรา โจดครบุรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายภาคภูมิ น้อยอยู่นิตย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ จันดาเขียว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงมอ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงยุวภา ปญญาใส
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๘ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงรัตนา ไม่มีนามสกุล

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงลาวัณย์ เกศูนย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงวรรณ ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงศุภพิชญ์ พุ่มนิล
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายสมชาติ ไม่มีนามสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายสมศักดิ

์

กองชุ่ม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายสมศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายสมสะอาด ไม่มีนามสกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายสิทธินนท์ ทองผิว
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงสุภาวี ศรีวงษ์จันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงสุริตา ศรีสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงอนุตรีย์ หอมนวล
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงอรทัย ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายเต็ม ขจิตมณีกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงเปล ไม่มีนามสกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงเพชร ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายเอก ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงโสภิตา -
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงใหม่ ไม่มีนามสกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายใหม่ ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงไข่มุก ไม่มีนามสกุล

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๔๑

นางธันยพร สังขจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๔๒

นายนราชัย ชูรัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๔๓

นางนวลจันทร์ ธารทะเลทอง
๒๒/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๔๔

นางพนอ จันทจิตร
๑๒/๐๖/๒๔๙๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๔๕

นางมิงขวัญ กัณหา
๑๐/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๔๖

นางวันดี เรืองบุญ
๐๒/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๔๗

นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์
๒๙/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๔๘

นางอรวรรณ ธีรวงษ์ไพบูลย์
๑๙/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงกาญสิริ ดาบทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงซาน ไม่มีนามสกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ สวัสดิศรี

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงธารารัตน์ พุทธวงค์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงนริศรา ธิราช
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ โคตรวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงสุรีย์วรรณ์ ผาภูมิชลาศัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายอ้น ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายโยธิน ไม่มีนามสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายไข่ ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงจันจิรา มงคลบุตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายฉัน ไม่มีนามสกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายวินัย ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๖๒

นายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๖๓

นางสาวกันดา ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงขวัญตา ไม่มีนามสกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จันทร์เขียว
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงดลยา ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๖๗

นางสาวดาว ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงน้อย ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๖๙

นางสาวฝน ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๗๐
นายพุด ไม่มีนามสกุล

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๗๑

นายรักษ์ ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายวิวัฒน์ จันทร์เปง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๗๓

นางสาวสาย ไม่มีนามสกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๗๔

นายสุริยะ ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงอรทัย สินสุวัฒน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงเมทินี สาลี
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๗๗

นางสาวกชวรรณ ทองมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงกัญชุภา สาสะนะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๗๙

นายณัชพล บุญปาสาน
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๘๐
นายณัชพล อุปวัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๘๑

นางสาวธมลวรรณ อิศร
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๘๒

นายภควัต บุญเนตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๘๓

นายมานะ ราชวงษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๘๔

นางสาววนาลี กัณหา
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๘๕

นางสาววรรณพร ศรีเผือก
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๘๖

นางสาวสุดารัตน์ อินธะรังษี
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๘๗

นางสาวส้ม ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๘๘

นางสาวอพิชญา สวดมนต์
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๘๙

นางสาวรุ่งระวี พรสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๗๙๐
นายวรรณภูมิ ธนศักดิศิริ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๙๑

นางสาวแก่นแก้ว สังขรุ่งโรจน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๙๒

นายอรพงษ์ ปานสุวรรค์
๐๖/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำทองผาภูมิ
วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๖๕๙/๒๗๙๓

นางสาวกนกวรรณ แตงหวาน
๐๘/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำทองผาภูมิ
วัดเขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๖๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายกันตพงศ์ กลินดอกแก้ว

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงกัลยกร โกศลการกิจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายกิตตินันท์ กัญญา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายคณิศร โนนด้วง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงจารุณี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายจิตรภาณุ พิลึก
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงจิรกัญญา พลหมอ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๐๑
เด็กชายชัยธวัช มหานิล

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๐๒
เด็กชายช้าง ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงดรุณี ไม่มีนามสกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงดารณี ไม่มีนามสกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๐๖
เด็กชายดีเลิศ หนานเสน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๐๗
เด็กชายตะวัน เทพอุฐ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงตาลวิน ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๐๙
เด็กชายธนดล พรมฝาย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๑๐
เด็กหญิงนิษา ชืนสุวรรณ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงน้อย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงน้อย ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงฟา ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงรี ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงวรรณนี อ่อนคำมา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายวรินทร์ ปญญากนิษฐ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงวลีพร บุญทัน
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงวิน ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายสมบัติ ไม่มีนามสกุล

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายสิทธิชัย สุขดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายสี

่

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายหน่าย ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายอนุชา มากเมือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๑ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายอภิวัฒน์ จันนุรักษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงอรวรรณ -
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงอรัญญา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายอากา บุญเทียน
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ กัลยา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๓๐
เด็กหญิงเกศรา มงคลเลิศ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงเดือน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงเย็น ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงเว ไม่มีนามสกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงเหมา ไม่มีนามสกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงเอซู ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงแต๊ะ ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายโยธิน โบอ่องดำรงรักษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๓๘

นางสาวสุพรรณษา กาญจนพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๓๙

นางสาวโสภา มงคลดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๐ โรงเรียนสมาคมปาไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๔๐
เด็กชายดีทูบี -

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายธีรพัฒน์ บัวพันธุ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ บัวศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงบุษกร หวังบุญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงพลอย -
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงพีรยา ศรีมุกข์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ ฤทธิชืนชม

์ ่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายสุเมธ ดอกจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงแหวน -
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงกันสุดา ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๕๐
เด็กชายจอเปอยอ -

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงดอกไม้ ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายตะวัน ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงนริตา หนูพุก
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายนัท ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงนันทิดา  สาหร่าย
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงบุญตา ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายพันธนาการ ชัชวาลย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายภควรรษ  สิทธิตา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายภูริชญา   บุญขาว
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๒ / ๑๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงมินตรา  เดชไธสง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงมิบุ -
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงรัตน์ ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงสาวิตรี คงดุลยรัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไม่มีนามสกุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงสุพรรณี ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายอานนท์   คงใจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๖๗

นายฉะเด่อมิ ไม่มีนามสกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงชมพู่ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายชัยวิน ไม่มีนามสกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงดวงจันทร์ ไม่มีนามสกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงทราย ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงนอซาทู ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงน้องปอง ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายพรชัย ไม่มีนามสกุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงพิรวรรณ คำหล้า
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายภัทรพล แก้วแท้
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงวาสนา พนมผาทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายศักรินทร์ ศรีเรือน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงสาวิกา ไม่มีนามสกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๘๐
เด็กชายสิทธิ

์

ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงอาทิตย์ชา ไม่มีนามสกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายเบ็ญ ไม่มีนามสกุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงเล็กกะปอ ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงแปลงห้า ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายแอโซ ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สังกะสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงชลธิชา อุบลเขียว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๘๘

นางสาวดาหวัน -
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายบุรพล พาหุลรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายเกษม -

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงจันทิมา เยือกเย็น
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงจินดา พรหมสี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายดรันต์ จุติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายพิพัฒน์ คงมา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายฤทธิ

์

จิตรใจเจริญบุญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายวรวิทย์
ขวัญมงคลลำเลิศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายชัยชนะ วิชาชน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายธนกฤต จันทะมาตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายพิชัยภูษิต ทองแสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายศตวรรษ ลีรือ

่ ่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงอารีย์ กิจโชคประเสริฐ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๐๒
เด็กชายสุริยะ คำไธสง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๐๓
เด็กหญิงชลธิชา กองช่าง

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายดรัณภพ ทองแสง

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๐๕
นายบุญญาธิการ เลาหลือ

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๐๖
เด็กชายวรภพ ร่มทองกุล

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายซีโต้ง -

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงดาว -

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงนิม

่

-
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงบังอร -

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงบี -
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงประภา รักทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงปาน -
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายปติพงษ์ -
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงมรกต -
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายมานะ -
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายยอด -
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงยี -
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายวรวิทย์ ตรีวนภูมิ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงวารี -

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงสมเปรียว

้

-
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ -
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงหนูเล็ก -
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายหาญพงษ์ คุณหลวง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายอรถถพล -
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงอรนิษา สัมมานา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงอาทิติยา อันคง

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงอี

้

-
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงอ้อย -
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๙๓๐
เด็กหญิงเดวี -

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายเทา -
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงเบญญาภา -

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายโกเล้ง -
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายโชคดี -
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายโต -
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายใหม่ -
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายไพศาล หงษ์สาวดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๓๘

นางสาวจุฑามาศ คงนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๓๙

นางสาวหนึงฤทัย

่

ปนทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๔๐
นางสาวแสงเดือน คำชู

๐๒/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงกานต์สินี กล่อมเกลียง

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

พลอยนิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงณิชกานต์ รักรุ่ง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายดนุภพ จุฬากาล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงยุภาวรรณ ดอกนาค
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายวทัญู เหมือนคลำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงวรนิษฐา นิมนวล

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายอนุชิต การะเกตุ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายอภินันท์ เข็มทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงอริสา จันทร์แย้ม

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงอรุณี หนองกุ่ม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงอินทิรา จูเปลียน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงกนกพร ด้วงเดช
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายวิชานันท์ ทับทิมทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงสิริวิมล เซนซิว
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงกัลยาณี เกษมโสต
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายก้องหล้า แก้วศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงขนิษฐา เหมือนอ้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายบัณฑิต ระเบียบ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายวนพล เหมือนสวน

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงสุชาดา เชือเพชร

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงสุภาวดี ชำนาญกำหนด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๖๓
เด็กหญิงเกศราภรณ์ เหมือนทัด

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สีนวล
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงไพลิน เครือวัลย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายจุฑา กันฉุน
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงชนาภา กิตอ่อน
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงธนพร อ่อนหวาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายธนายุทธ สำรวยใจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๗๐
เด็กชายธาตรี เหมือนเสมียน

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายนฤดล เหมือนจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงปนัดดา ชุ่มเทียมพงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายปลันธน์ ดอกนาค

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๗๔
เด็กหญิงพรประกาย สมศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายพรรษา แช่มช้อย
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายศิริชัย มาคุ้ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายสัญชัย ธรรมจง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงแสงเดือน กองภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๗๙

นายกัมพล เหมือนอ้อย
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายวีรพงษ์ เมืองโคตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงเจริญรัตน์ อ่อนหวาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายเรวัติ ชีพเพ็ชร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายชรินทร์ ดอกพรหม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายธนกร ภูมิลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายธีรภัทร จันทร์อ้น
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๘๖
เด็กชายปญญาวัฒน์ ดอนไพรมี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ หวังผล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงหทัยกานต์ สระทองกลัด
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายอดิเรก ห้วยชะนาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงกฤติญา สุขสะอาด

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงกาญจนา เหมือนใจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายกิตตินันท์ รุ่งสว่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงขวัญจิรา จรรยา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงจันทวรรณ ปนแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงจิดาภา คำมัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงจิราพรรณ ยอดสิงห์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงชาลิสา สำเนียงหวาน
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชิงฉลาด
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายฐิติ งามยิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงธิดาพร เชือทิม

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายนพดล อิมวงค์

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงนราธิป สุวรรณลอยล่อง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงนัฐรีย์ ม่วงคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงนันทินี ปานธรรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงนิศานาถ เอียมสอาด

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงบัญฑิตา ขำดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงบุญอุ้ม จำเริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงปนัดดา บุรีรักษ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายประกาศิต พาจันลา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อ่อนหวาน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงปาริตา สืบเหมือน

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงพรรษมล ชังเจริญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำปาน

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ นิมมาก

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๑๕
เด็กชายพัฒนวุฒิ เสลาคุณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๑๖
เด็กชายพีระพัทธ์ นาคแท้

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ นกดำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายมงคล มาลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๑๙
เด็กชายวรเมธ บุญทรง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงวิยะดา ระเบียบ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๒๑
เด็กหญิงวิไล เชือรอด

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายวีรวุฒิ สาละสาลิน

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๒๓
เด็กหญิงศศิธร ร่วมเงิน

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๒๔
เด็กชายศุภกร สืบอินทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงศุภลักษณ์ วิเศษสิงห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายสิทธิโชค สุทธิอาคาร

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๒๗
เด็กหญิงสุชาดา โพธิลา

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๒๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชืนบาน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๒๙
เด็กชายสุภกิจ โคลำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงสุภัชชา จ่าพันธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๓๑
เด็กหญิงสุภัสสรา บุญเสม

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๓๒
เด็กหญิงสุภาวดี โคกคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๓๓
เด็กชายอภิรักษ์ ถาวร

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงอลิสา เจริญพจน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงอังคณา จันทะศิลา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๓๖
เด็กหญิงอุษา นาคเนียมศิริกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรัทธาผล

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๓๘
เด็กชายเอกพล มณฑา

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๓๙
เด็กชายเอกรัตน์ เชือทอง

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ธรรมกูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายกฤษณธร

เชาว์กาญจนธรรม ๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๔๒
เด็กชายคงศักดิ

์

คำดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๔๓
เด็กหญิงจณิตา ทับทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงจริยา พวงทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สืบเรือง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๔๖
เด็กชายชินวัตร แช่มชืน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๔๗
เด็กหญิงฐิติการ อำนวยเกียรติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๔๘
เด็กชายณัฐพล กล้าหาญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงณัฐวดี สุขเกษม

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงณัฐวิภา สืบดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีคำอ้าย

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๕๒
เด็กชายดนัย เอกปจฉิมศิริ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงตรีฐกาญ แก้วพริง

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๕๔
เด็กชายธนภัทร สาละสาลิน

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงธัญญาเรศ เหมือนตก

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายธีรกร จอมจักร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงธีรดา อินวัฒนา

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายธีรภัทร แดงสะอาด

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายธีรเดช พุทธรักษา

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายนภัส บุญน้อม

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงนรีกานต์ แสงอรุณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๖๒
เด็กหญิงนันทิชา ค้าขาย

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงนิศามน เหมือนคล้าย

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๖๔
เด็กชายบัญชา ชินอาจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายปณณธร เผือกพันธ์มุก

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๖๖
เด็กหญิงปทมาศ เนยขำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๖๗
เด็กชายปุณณวิช อินทรสอน

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงพัชรพร สุวรรณา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงพัชราภา สืบดา

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายพิชัยยุทธ กันทะเมา

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นารี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๗๒
เด็กชายภัคพล สุขเพิม

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงภัทรวดี พรรณมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงภัทราวดี ตังวงษ์

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงมติการ์ รักอู่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงมาลี ปาทาน

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงยอดหทัย หนองกุ่ม

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงวนัชพร ศรัทธาผล

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงศศิธร แอดศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงศิวญา สุพรรณวรรษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๘๑
เด็กชายศุภกรณ์ ขันทองดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงศุภจิรา ประเสริฐกุล

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงศุภรดา กระต่ายทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงสกาวรัตน์ ใหญ่ยงค์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๘๕
เด็กชายสหรัฐ แก้วไซเกิด

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทศทิศไพศาล

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงสุธิดา อุมแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๘๘
เด็กหญิงสุพพัตรา หินอ่อน

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๘๙
เด็กหญิงสุมณฑา วรรณวิจิตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายสุรชัย อินทวีทรัพย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๙๑
เด็กชายอธิพงษ์ หินอ่อน

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงอัจฉรา คันซอย

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงการะเกด เชือรุ่ง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายฐาปกรณ์ นกดำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงธิดาวรรณ ภพักตรจันทร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงนฤภัทร เจียมประเสริฐ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงนิสาชล แจวเจริญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงนำฝน ทรัพย์สมบัติ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงนำฝน เซียงจง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๐๐ เด็กหญิงประกายแก้ว
เมืองมนต์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงพรกนก เห็นประเสริฐ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงพัสวี แซ่คู

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงภูริชญา บุญชู

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงมุฑิตา วิญญาคุณ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๑๐๕
เด็กหญิงวาสนา ทัศนา

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๐๖
เด็กชายเฉลิมเกียรติ เชือมัน

้ ่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองเคร่ง

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๐๘
นายกล้าหาญ รู้ระวัง

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๐๙
นางสาวกิตติมา นำว้า

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๑๐
นายชุติมันต์ จันทร์หอม

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๑๑

นางสาวซันดาอู สวัสดิทอง

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๑๒

นายฐิติคุณ แก้วแดง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๑๓

นายนพรัตน์ ดอกไม้
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๑๔

นางสาวนฤมล เจริญศิลป
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงปานไพลิน คำปาน
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๑๖

นางสาวพรทิพย์ วารีรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๑๗

นางสาวพรนภา ราศรีสุวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๑๘

นางสาวพรนัชชา แซ่เฮง
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๑๙

นางสาวพรพรรณ โพธิพิจิตร

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๒๐
นางสาวพรพัชรินทร์ แซ่เฮง

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายพรสรร สุวรรณหงส์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๒๒

นางสาวมณีรัตน์ ภู่โพธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๒๓

นางสาวรัชนก แช่ม
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๒๔

นางสาวรัตนาภรณ์ โพธินอก

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๒๕

นายวงศ์ธวัช ขวัญรอด
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๒๖

นายวชิโร วงษ์เสมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๒๗

นางสาวศศิธร ถาวร

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๒๘

นางสาวศุภิสรา จำเหมือน
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๒๙

นางสาวสมฤดี สืบดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๓๐
นายสรศักดิ

์

พลอยไพศาลแสง ๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๓๑

นางสาวหทัยรัตน์ ปนทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๓๒

นางสาวอังคณา สืบด้วง
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๓๓

นางสาวอุบลวรรณ แสนสนุก
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๓๔

นางสาวอุไรวรรณ ทองบุญจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๓๕

นางสาวเพ็ญนภา แซ่จง
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๓๖

นางสาวกัลยรัตน์ หอมประยูร
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๓๗

นางสาวกิงกาญจน์

่

ทองน้อย
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๓๘

นางสาวกุลธิดา หอมประยูร
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๓๙

นางสาวจารุวรรณ สมบูรณ์สิริวัฒน์
๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๑๔๐
นางสาวจิดาภา บุญช่วย

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๔๑

นางสาวจิราพร อำนวยเกียรติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๔๒

นางสาวจุฑามาศ ใจหาญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๔๓

นายชาญณรงค์ พรดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๔๔

นายดณุพร เชืองาม

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๔๕

นางสาวธิติมา ยุรญาติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๔๖

นายนพดล บุดดา
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๔๗

นายนาถวัฒน์ แก้วพริง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๔๘

นายนิรันดร์ เอียมสิน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๔๙

นางสาวบุษบา นกดำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๕๐
นางสาวพิศลยา เหมือนหงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๕๑

นางสาวมนันญา ศิลาจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๕๒

นางสาวรัชดา คุ้มปากพิง
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๕๓

นายรัฐสิทธิ

์

สระทองเทียน
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๕๔

นายศราวุธ รุ่งเรือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๕๕

นางสาวสริตา จันทร์สว่าง
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๕๖

นางสาวสุชาดา แก้วบุญมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๕๗

นางสาวสุนิศา เทียงธรรม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๕๘

นายสุวัฒน์ รูปงาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๕๙

นางสาวเมธาวรรณ กันทะเมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๖๐
นางสาวเมธาวี กันทะเมา

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๖๑

นายกฤษฎา สัจจสวัสดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๖๒

นางสาวขนิษฐา สืบดา
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๖๓

นายจตุพร แสงทองดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๖๔

นางสาวจันทร์ธิญา ภู่ระหงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๖๕

นางสาวจันทร์ธิมา ภู่ระหงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๖๖

นายจิรพันธ์ กลีบสัตบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๖๗

นางสาวจิราวรรณ มีผล
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๖๘

นางสาวจุฑามาส ใจตรง

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๖๙

นางสาวชลธิชา แซ่กัวะ

๊

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๗๐
นางสาวณัฏฐา มณูเลิศ

๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๗๑

นางสาวณัฐชา นุ่มสนิท
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๗๒

นายธนสิทธิ

์

ใคร่ครวญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๗๓

นายธีรพงศ์ ทับทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๗๔

นางสาวนลิณี เชือทอง

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๑๗๕

นางสาวนันทวรรณ เชือรุ่ง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๗๖

นางสาวปทุมวดี ใจชืน

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๗๗

นายประภากร บุตรพุ่ม
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๗๘

นายพัลลภ สระทองล้วน
๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๗๙

นางสาวพิมพิรัตน์ พรหมจรรย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๘๐
นางสาวภัทราวดี เซ็งเส็ง

๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๘๑

นายภูธเนศ บัวสวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๘๒

นางสาวรุ่งทิวา บุตรพุ่ม
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๘๓

นายฤทธิชัย แก้วไซเกิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๘๔

นางสาววาสนา เสือเดช
๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๘๕

นายสมเจตน์ พันธ์พุฒ
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๘๖

นางสาวสุชาดา เหมือนทัด
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๘๗

นายสุธี พึงเกตุ

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๘๘

นางสาวสุภัสสร จ่าพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๘๙

นายอดิรุทธิ

์

ด้วงพลับ
๑๓/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๙๐
นายอนุชา ปดตาล

๒๕/๐๙/๒๕๓๙

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๙๑

นางสาวอรอุมา วรศิริ
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๙๒

นายอัษฎา พุทธเจริญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๙๓

นางสาวอุษนาวัณ เสน่ห์ชอบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๙๔

นายธีรภัทร์ ตังวงษ์

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๙๕

นายพงศกร แก้วทิมบุตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๙๖

นายสดายุทธ ศรีดา
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๙๗

นางสาวนัฏฐ์ติกาญ เจียวยี

่

๑๖/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงกฤติยา ผิวดำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายกฤตเมธ สังข์เสวก
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงกัลธิยา ยิมละไม

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายกิตติพงษ์ บุญเสม

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงคณาพร แก้วใสดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๐๓
เด็กชายคุณากร ลัดดากุลย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงจรณวรรณ ม่วงแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงจีระนันท์ พุ่มพฤกษี

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๐๖
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ใจบุญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เหล็กสัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๐๘
เด็กชายชัยศิริ ค้าขาย

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายชัยสิทธิ

์

สืบพลาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๒๑๐
เด็กชายชินวัตร สุขมาก

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงฌาริณี ขวยเขิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงณัชชา เชือวงษ์ดี

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา มุ่งหมาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงปนัสยา สระทองอ้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายปรัชญา พรหมศาล
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงพรชนัน ไข่ม่วง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงพัชรพร แซ่เล้า
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายพัชรพล มากลัด
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ ขำคม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงภัคธีมา หงษ์โต

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายภูริภัทร เหมือนเขียว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงมุณี ศรีวงค์ราช

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงรัตนภรณ์ โตแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงรัตนากร พะณะงาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ใจตรง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงวราศร ศรีสวรรค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายวิทยา พานแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงวิรัญชนา จำเริญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายวิษณุ โหรา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๓๐
เด็กชายศุภฤกษ์ อภินันท์ถาวรชัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายศุภฤทธิ

์

พันนัทธี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายสหพล รัศมี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายสาริน สุกใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายสิริวงศ์ ภาคภูมิ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงสุพัตรา ขันทองดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา ชืนบาน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงสุภาวิตา ออมสิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายสุรดิษ คงนะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงอทิตยา สมลา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงอนันตญา แสงอรุณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงอภิญญา สาตร์พันธุ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงอินทิรา ทองนุ่ม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงอุรัสยา ยาใจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายอโณทัย พลไทย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ แท่นศิลา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๔๖

นางกมลชนก ขุนชำนาญ
๑๓/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๔๗

นายนพดล ขุนชำนาญ
๒๑/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๔๘

นางสาวราตรี เทียงธรรม

่

๐๖/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๔๙

นางสาวอารีญา ครึกเครือ
๑๙/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา คุ้มกัน

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงกานต์รวี คุ้มกัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงจิรนันท์ เชือรอด

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายชิษณุชา ตะเพียนทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายตรีภพ กอนจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายธันยกร นุ่มสนิท
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายนำพุ มาลาพงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงพนิตนันท์ นุ่มสนิท
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงภัทราพร วิเศษสิงห์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เชิงสาโร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๖๐
เด็กหญิงสุภัสสรา เชือหงษ์แก้ว

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายอนันตชัย สีโปดก
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงจีระนันท์ สุนทอน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงณัฐฌาย์ ตังมันคงเจริญ

้ ่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงจารุวรรณ สืบดา
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายชนะกานต์ พิริยะเมธี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายชนุดม แซ่ลิม

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงชยาภรณ์ สัสดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ ชาติโย
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงบุญบุปผา เซียงฉี

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงพรนิภา นกเล็ก

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายวัชรชัย เทพเทียน
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา คำมะณี
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงอาทิตยา สืบดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายจิรวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงปวีณา กุลทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงพัชริดา เพ็ชรใส
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๗๗
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เหอะกระโทก

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงสุชานันท์
แก้วงามประเสริฐ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายอรรถพร ก๋าใจ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๔ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๒๘๐
เด็กหญิงเมธิตา นักจะเฆ่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายธนกร สิงหกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายธันยบูรณ์ กุญชร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ บริรักษ์ปฐมวี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงริสา สียอดแส
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงหยาดทิพย์ แซ่ล้อ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๘๖
เด็กชายหลวงศักดิดา

์

ชาวนาฝาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายองอาจ โคมุด
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๘๘

นางสาววิพชร บุณยนิภา
๑๘/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดหนองหมู  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ โสอุดร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงบุญสิตา เครือเช้า

๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายเจษฎา พูลเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายจิรายุ ล้อทองพานิชย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายนัฐพงศ์ เสลาหอม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายปารุฬห์ ผันสืบ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงวรรณิดา ผันสืบ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงเมธาวี อินจร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงแสงนิล ผันสืบ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ บ่อทรัพย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๖๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายต่อศักดิ

์

แก้วตา
๑๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๐๐
นายสมเดช พรหมชนะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๐๑
นางสาวสุณิสา เพ็งมี

๐๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๐๒
เด็กหญิงอุไรวรรณ ลำใยสุวรรณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๐๓
เด็กชายกิตติกร อุณหกานต์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงขนิษฐา เล้าประเสริฐ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๐๕
เด็กชายธนกิจ ดอกระกำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๐๖
เด็กชายพงศกร บุญพรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๐๗
เด็กชายภัทรพล เห็นประเสริฐ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงรังสิมา แซ่คู

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงสุชัญญา จักราช

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๑๐
เด็กชายคุณากร ปองกัน

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายฉัตรมงคล เพ็ญจู
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงณัฐวดี พากเพียร
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายณาธาร คล้ายสินธ์ุ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายทักษ์ดนัย สามงามยา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๕ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงนิราภร เหมือนปอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายพรรณา พากเพียร
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ ผิวหอม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายภูมิรัตน์ ศิริรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงสุวรรณา พันสมุ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงอัมราพร สระศรีสม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงเกวลิน อ่อนเบา
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายชนพัฒน์ มาลัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่จิว
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงวิภาดา แผนสมบูรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายศราวุฒิ งามขำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายสุวพัชร มาลา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงกัลยา ธรรมกูล
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายวรุฒิ แก้วบัวดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองหยด
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๓๐
นางสาวนพัสลักษณ์ อิทธิชัยวัฒนา

๐๖/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงธนพร สืบด้วง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงนัทธมน ขันทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงสกุณา ขันทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงปภัสร ติงกุล

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๓๕
เด็กหญิงมณีกาญจน์ กล้าหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงวันทนา โยงรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงอรยา กลัดตลาด
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงเกสร เกิดสิริ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงหิรัญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๔๐
เด็กหญิงดวงเดือน กลินขจร

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงนริศรา บำรุงเขต
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงพัฒน์นรี แซ่ตัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงสุทธินี ปพุ่ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงอนันตญา ใจเอือย

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงเมธินี โพธิทอง

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงชลธิชา เซียงหวอง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๔๗

นางสาวปวีณา ก่อศิลป

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๔๘

นายคณิน สุวรรณสุทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๔๙

นางสาวชรินรัตน์ แซ่ไหล
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๓๕๐
นางสาวชลลดา สอาดเอียม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๕๑

นายนพรัตน์ เมืองพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๕๒

นางสาวพนิดา ไชยพรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๕๓

นางสาวอทิตยา ประชุมพล
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๕๔

นางสาวกนกวรรณ แก้วบุญตา
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๕๕ นางสาวจรรญาลักษณ์
จันดา

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๕๖

นายณัฐพล สมบูรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๕๗

นางสาวณัฐมน พละเลิศ
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๕๘

นางสาวณัฐมน เซียงหลิว

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๕๙

นางสาวอรัญญา มาลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๖๐
นางสาวอรัญญาณี แอวงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๖๑

นางสาวเจนจิรา แก้วแกมทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ สาระศาลิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงชลธิชา เซียงเจ็น

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายชานนท์ บุญเจ๊ก
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงญาติกา สืบพลาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ชมปอม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงณัฐชยา น้อยคุณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายนพรัตน์ พรมมิ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงนฤมล นาคแท้
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๗๐
เด็กหญิงประภัสสร พัดไสว

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายพันธวัช พัดไสว
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงรัตนาพร สรงพรมทิพย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงศิรประภา สุวรรณเกิด
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงสุพัตตรา มีใจปราณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงแพรวา อิมอุรัง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๗๖

นางสาวเสาวลี บุญศรี
๓๑/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๗๗

นายไพรัตน์ เชียงกา
๐๒/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๖๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงอรัชภร ใคร่ครวญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เกรียงไกร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๘๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แซ่จึง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงบุญรอด ฝอยทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงพรรณนสุ สุขประเสริฐ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงพิจักขณา กลินเกษร

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พีราณุวัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายอิทธิพล ใจหาญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงจันทกานต์ สันทัด
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงนวรัตน์ เกิดเพิมดี

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงวาสนา ประชุมพวก
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๙๐
นายนภา ชาลี

๒๐/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๙๑

นางสาวปฐมภรณ์ คำภาพล
๐๑/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๙๒

นายปยะณัฐ เอ็นดู
๒๓/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๙๓

นางสาววัลภา ผลาผล
๒๓/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงชลลดา สุขสะอาด
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงรวิพร ระเบียบ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงรัญชิดา เซ็งเส็ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายสมพงษ์ รักไทย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๙๘
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ บุญเติม

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๖๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงกุลธิดา จานแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงจันทิมา วิเศษสิงห์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๐๑
เด็กหญิงชลธิดารัตน์ สังกำปง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงฝนแก้ว สุกใส

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๐๓
เด็กชายพงศกร ชีวังกูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๐๔
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ พูลประดิษฐ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๐๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญชิต

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๐๖
เด็กหญิงสุธาสินี วิเศษสิงห์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงสุพรรษา วิเศษสิงห์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงสุวภัทร ผิวเกลียง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ วิเศษสิงห์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงจารุวรรณ สำราญวงศ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงปฐมา สมโภชน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงวิภาพร โสภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ วัลเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายอยวัต อารีรอบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงการะเกด เข็มทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงทินมณี อ่อนเยือ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงปทมา วิเศษสิงห์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายสิรวิชญ์ โสภณภิต
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงกนกพร โพธิใบ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๔๒๐
เด็กหญิงกิตติกา เข็มทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงฉัตรสุดา ผิวดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายณัฐพล นิลนาทะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายธนบัตร พรรณา
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงนริศรา สามพ่วงบุญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงภัทรสุดา สัมมาทิตฐิ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ แสงประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๒๗

นายอรรถวิทย์ มีแก้วน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๒๘

นางศรีไพร ศรีบุญยอด
๑๖/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงสุทธิดา ผาอินทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๓๐
นางวารินทร์ บุรีรักษ์

๒๓/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๓๑

นางโสภี บุญศิลป
๑๓/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงณัฐชา บรรเทาทุกข์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายชัยชนะ สุกใส
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๓๔

เด็กชายพิทักษ์ จันทร
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงเมธาวี ถีระแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงจิราพร โฉมฉิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงชลิดา คำภิมาบุตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายชัยพิพัฒน์ เฮงพระพรหม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายมานะชัย เกตุแดง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๔๐
เด็กชายศราวุธ แซ่ลิม

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงศศิวิมล ภูศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายอนุชาติ คำคม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชืนใจ

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แผนกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงกัลยากร สอนใจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายกิตติชัย จินดานิล
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายน้อง วงษ์บุญมาก
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงภานรินทร์ คำแสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายสุชัจจ์ เลิศฤทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงสุพรรษา ทะวิงรัมย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงสโรชา สภาชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงเกวลิน วงษามาน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายเจริญ แก้วเกตุ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญกอ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายธนากร สมพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายพงศกร โสมกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงวริษฐา คำดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงวิไล ยินดีรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายสิทธิกร สอนใจ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายธนพัฒน์ พลเทพ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงวีรภัทรา จำนงกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงศิรินภา บุญกอ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายอรรฆพร ฟกช้าง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงจิตรา มณฑาทัศน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงจิรภัทร คงนะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงจิรัชญา หมดทุกข์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายชัยวัฒน์ เซียงฉิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงณัฏฐา มณีนิล
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายณัฐพล จันทฤทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๗๐
เด็กชายณัฐพล บัวน้อย

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สาละสาลิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงธนาทิพย์ ภุมรินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายธีรภัทร คล้ายคลึง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงนภัสสร โพธิทอง

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงนวฉัตร หว่างดอนไพร
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงบุษราคัม วิเศษสิงห์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายปภาวิน วรรณะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายพงศกร จินดากูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงพิญดา ทองล้อม
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๘๐
เด็กชายพีระพัฒ นาเวช

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงวิภาวดี พุ่มน้อย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงสาวิตรี ย้อยดำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงสิริภากร ปราบพาล
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงอลิษา ศรีคมขำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงเมวรินทร์ หลิวรุ่งเรืองกิจ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงโยษิตา จันทร์แย้ม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงกาญจนา สุกกอ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงขวัญจิรา คุณพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายญาณพัฒน์ ตันเจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๔๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เจเถือน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงนิจวรีย์ บัวน้อย
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายพิชยา ตาเม่น
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงภัทรวดี โพธิศรี

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงภัทราวดี พนมพลอย
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงวิมลมณี เกตุวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงสุนิศา
หวองเจริญพานิช ๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงอรหทัย บุตตะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงเขมิกา วิเศษสิงห์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายกิตติธัช ติดหงิม
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงกิตติยา สืบนาค

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๐๑
เด็กหญิงจิตรกัญญา เหมือนบิดา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๐๒
เด็กหญิงจินตนา เชือทอง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๐๓
เด็กหญิงจิราพร สุขพิบูลย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงจิราพรรณ ตะพัง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๐๕
เด็กชายชัยเทพ เจียมวีระบรรยง

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันจุ้ย

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๐๗
เด็กชายณรงค์กรณ์ ทองศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๐๘
เด็กหญิงดวงกมล พรหมประดิษฐ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๐๙
เด็กชายนพพร สืบศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงปยธิดา เบ็ญพาด

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงปยธิดา แก้วมณี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงปนไพร โตแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงพัสวี ดีคล้าย
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงมะลิวรรณ พุฒิเอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงรุจิรา เทียมเทศ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงลดาวัลย์ บัวเพ็ง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงวรกานต์ วิเศษสิงห์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงวรรณิดา สีสุขสาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงศรุตา โตแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงศศิกาญจน์ สายทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงศศิประภา ใจหาญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงศิลามณี สอนดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๒๓

นางสาวกรรณิการ์ แซ่เตีย
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๒๔

นายกิตติศักดิ

์

เรียงเงิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๑ / ๑๓๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๕๒๕

นายจิตรทิวัส ทวีศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๒๖

นายชัยเกียรติ ดอกพรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๒๗

นายชาคริต อ่อนน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๒๘

นางสาวณัฐธิชา เดชเดชา
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๒๙

นางสาววนิดา ระเบียบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๓๐
นายวัชรากร แดงเข้ม

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๓๑

นางสาวโสภิตา อ่อนตีบ
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๓๒
เด็กหญิงประภัสสรา ขุนณรงค์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงสุปริยา บัวศิริ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงเกศกนก สุขอร่าม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงมายาวีย์ เสืองาม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงสายฝน สังข์ทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงสิรินทิพย์ มลิวัลย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ อินทะวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงณัฐชา เพชรวงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงณัฐริกา สุวรรณเล็ก

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๔๑

นายธรรมธัช รอดพิมพ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงนิตยา จิตไพรงาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงบัวบาน ชูใจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงสุวรรณา ถนอมพลกรัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงเมธิกา วงษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๔๖

นางสาวนฤมล ไชวิพรม
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๔๗

นางสาวพรธิดา ไทรสังขพรดำรง
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๔๘

นางสาวพรอรัญญา ไพรหาญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๔๙

นางสาวพิชมล จิตสำเริง
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๕๐
นางสาวภัททิรา พิมพ์ทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญไทย
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายจตุพร เจริญวัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๕๓

นายธวัช สังข์รจิต
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

คงนานดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๕๕

นางสาวเสาวลักษณ์ ไทรสังขฉัตรธิติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๕๖

นางสาวกัลยาณี ใครหอม
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๕๗

นางสาวจันทนา ไทรสังขเชวงรบ
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๕๘

นางสาวอังคณา นาสวนกนก
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๕๙

นางสาวเกศราภรณ์ สะโมรินทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๕๖๐
นางสาวเซอคู จิตไพรงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงกนกภรณ์ จันทร์แย้ม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายขวัญชัย ศิลปศร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงชุติมา จันทร์ยวง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงปณิดา นาคแท้
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายศุภากานต์ ลิมมัง

้ ่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายอรรถพล หอมกลิน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงณิชา วิเศษสิงห์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๖๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองดีเลิศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงผาณิตา ปลีบุตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรหมประดิษฐ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายศิวกร สืบนาค
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงเนตรดาว เปยมพร้อม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทีภูเวียง
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๗๔

เด็กชายนภัส แก้วภมร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายบดินทร์ สุขาบูรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายสหชาติ สมโภชน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายสหรัฐ เสตะพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายปยศักดิ

์

สำราญวงษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงเมขลา อินทร์ศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๘๐
เด็กชายธนพงษ์ จารุพงษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายนภัสกร กิตติเรืองชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ พรหมชนะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายปพนสรรค์ ปองกัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงปรางทิพย์ คงดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงปาริชาต พรหมชนะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงภัทรวดี ทับทิมใส

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงเบญญาภา ปาละพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายแบรคแฮม -
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายโยตะบะ -
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๙๐
เด็กชายจารุกิตติ

์

เทียงธรรม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายศักดิภัทร์ ราชวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงฐิติมา นะวงรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ สว่างอารมณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงสโรชา อินทนันท์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายเหมวัต พัฒนมาศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๓๕๙๖

นางสาวกมลชนก ภุมรินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงจิรัฐติกาล สอประเสริฐ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงชุติมา ขันทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงญาณิศา ทองอิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงณัฐชา ดนัยศิริพงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงนิรามัย สระหงษ์ทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๐๒
เด็กหญิงจันดารา บุญรอด

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๐๓
เด็กหญิงจันทิมา บุญรอด

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๐๔
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล สามพ่วงบุญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๐๕
เด็กหญิงปยะกมล มุมธุรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๐๖
เด็กหญิงวิลาวัณย์ แสงสุริวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๐๗
เด็กชายสิปปกร พันทวี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา วงษ์ปามุต

๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงสุภารวี โพธิย้อย

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๑๐
เด็กหญิงแพรวา ขำดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายยศพล สีคุ้ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายกฤษฎา ปลืมจิตร

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงดวงเนตร พุ่มน้อย
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงศศิธร ทิพย์สังวาลย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายณัฐนนท์ คงควร
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงนิตยา คำหอมกุล
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๑๗

นางสาวชลิตา คงควร
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๑๘

นายธรรมสรณ์ ปานพิมพ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๑๙

นางสาวธิติสุดา แดนศิริมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๒๐
นางสาวพรนภา พรหมมา

๐๗/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายวริศ โตหลวง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๒๒

นางสาววันวิสาข์ วาระสิทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๒๓

นายเอกลักษณ์ ผุดผ่อง
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๒๔

นางสาวกรรณิการ์ แก้วทองแดง
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๒๕

นายชลสิทธิ

์

แพรไพศาล

๒๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๒๖

นายติณณภพ คงสิบ
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๒๗

นางสาวปาณิศา สันติวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๒๘

นางสาวศุจินธร เมืองมนต์
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๒๙

นางสาวสโรชา พันนาค
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๖๓๐
นางสาวศศิธร ศรีภุมมา

๐๒/๐๗/๒๕๔๑
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ เบ็ญพาด
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงชฎาพร รักบุญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ เกิดศิริ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แซ่ตัง

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงสิริ ขำวงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายกฤตภาส สาดคล้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายคมกริช กล้าหาญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงจิรดา เสือสด
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายชาคริต มีสุวรรณศิริ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงนพวรรณ บุญแสงศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงพรพิมล ประเสริฐลาภ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา คล้ายสุบรรณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายอนุชา ชุ่มดอนไพร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ ซ้อนเพชร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายชินวัตร กลินบุปผา

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงณัฐชยา ศิริฤกษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ปยะพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายณัฐพล ลาลุน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงดวงกมล ปนแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๕๐
เด็กชายนราดล ประเสจิฐลาภ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงปานตะวัน อุดม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงพรชิตา โพนรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงวันดี สุขแสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา ประจบดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงเอมมิกา เรืองสีเหมือน
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงจีรภัทร สีหรัง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงชลธิชา กล้าหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงชลธิชา เซียงจง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายธนาพัทธ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงวราพร ชัยเมือง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายต่อลาภ คุณพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงปยฉัตร ศรีสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายพลากร ลาลุน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๖๔

นางสาวชมพู ภุมรินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๖๖๕

นางสุณิสา คงประเสริฐ
๐๗/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วสะอาด
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายณัฏฐกิตต์ บุญจุน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายณัฐพล ฟกช้าง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๖๙

เด็กชายธนโชติ หลักนาลาว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๗๐ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
โพธิทอง

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายพศุตม์ พูนภิญโญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายพิสิฐ หงษ์เวียงจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงลลิตา โมกสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงศกาวรัตน์ สุทธิประกอบกิจ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๗๕

เด็กชายศานิต สุภาวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พ่วงโสม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายอนุชิต สะโรบล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงอรสินี ทองดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๗๙
เด็กชายกฤษธนากรณ์

คมใส
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๘๐
เด็กชายณัฐพล พงษ์สุทัศน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงณัฐวิภา ชาสมหวัง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงปยภัทส์ ศรีหว้าสระสม
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๘๓

เด็กชายพิพัฒพงษ์ แก้วสุกใส
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงภัคจิรา ลุนบง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงลลิตา จำปาดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายวรกานต์ พงษ์สุทัศน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงวรดา แสนมนตรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงวันดี จำปาดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ใจดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๙๐
เด็กชายศุภณัฐ ยิมเลียง

้ ้

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายอดิสรณ์ พันธุ์สวรรค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายอภิวัฒน์ อุ่นตาดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงอริสรา เกิดสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงเขมิกา หงษ์เวียงจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๙๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ โกลากุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงโบตัน

๋

เกษแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงโสภาพณิช ปติเขต
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายคมสันต์ พัฒรักษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงณิชาภัทร ภุมรินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายธีรภัทร ยิมเลียง

้ ้

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โรจน์บุญถึง

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีเหรา

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๐๓
เด็กชายจิรายุ ศรีเพชร

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๐๔
เด็กชายณัฐวิทย์ หมวดหงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๐๕
เด็กชายธีรภัทร ปทุมสูติ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงนงลักษณ์ ปุนสี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๐๗
เด็กหญิงปทมา ปานลอยวงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายพัทธกานต์ ขุนพรหม

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๐๙
เด็กหญิงมธุกร สักงาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๑๐
เด็กหญิงวรรณิษา สิงห์หาญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

หมดทุกข์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงอำภาพร ปทุมสูติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงจิตรกัญญา สังข์วรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงนิรชา ผิวงาม
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงพิมลภัทร์ ปนทับทิม
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงภัทรดา ปทุมสูติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงวธูสิริ เขียวชะอุ่ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายโยธิน พรมแดง
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงธนภร เกษมนุกูลฤกษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๒๐
เด็กชายธีรภัทร โพธิประดิษฐ์

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงนิภาธร กลันแก้ว

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ปทุมสูตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา พงษ์แขก
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายกฤษฎา จันทร์เศรษฐี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงชุตินันท์ เรือนเพ็ชร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มันคง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายธนายุต ศรีบุญธรรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงปยะภรณ์ คุ้มครอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงฝาย ทองประศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๓๐
เด็กชายพงศ์ภัค อินทชิต

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายวัชรวี เนตรแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายสารสิน เทพเทียน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงเกตศิริ ฟกทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๓๔

นายสุชาติ  พุ่มกระจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๗๓๕

นางสาวสุพรรณษา พานณรงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายจิรพัชร มีศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงสุภาพร แจ๊ดนาลาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงสุภาขวัญ ทองยิม

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงสุชาดา เสือเกิด
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๔๐
เด็กชายวินัย ท้าวลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงกาญจนิกา รักน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงจันทวันต์ ศรีทองอ่อน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงสุภาพร รักษี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงศิริพร แก้วเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา บริสุทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๔๖

นางสาวสมหมาย เผือกสีทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เทียนบุญมี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายริวนภัส สาวเสม
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยาหอม
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๕๐
เด็กชายธนพล แผนสมบูรณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๕๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภู่พันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงปทุมพร เสือวงศ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงอลิสา เบียวนาลาว

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ เทศหนองขุย
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายธนภัทร ชูศรีจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายวิโรจน์ อ่อนกล่อม
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายศรัณยู นกขวัญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงอรปวีณา เบียวนาลาว

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายกิตติพงษ์ กุมภาพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๖๐
เด็กหญิงเกศแก้ว ยอดเกตุ

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงกุสุมา ชำนาญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงสุภาพร อาจคงหาญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงอัญชลี จันทร์ประเสร็ฐ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายโยธิน แก้วเลาขวัญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ พุฒิตรีภูมิ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน วัดหนองอำเภอจีน  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายธวัชชัย คำหอม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงภัคจิรา น้อยอิม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงมนต์นภา สาระสารินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ เกิดอำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงศรัญญา ขาวพันธ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงสิริกร ทองยิม

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงสุภาพร ผิวนวล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายไชยวัฒน์ ทองดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายปยวัฒน์ ตันอิสาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายฐาปกร โพธิเรือนดี

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงรัตนกร วังกุ่ม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๗๗๗

นางสาวดวงพร ศรีเหรา
๓๐/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๗๗๘

นางสาวปยนุช แซ่ด่าน

๑๓/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายกรวิชญ์ ชูศรีจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ มาตร์สุข

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงญาติกา แผนสมบูรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๘๒
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

แผนสมบูรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๘๓

เด็กชายทองพูน แซ่เจีย

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงธัญสินี รักแตง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายธีรชาติ บรรลือศักดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายธีรากร วังกุ่ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายธีรเมธ พันธุ์มาตร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายพรเทพ เจิมสุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายพาทิศ พุฒิตรีภูมิ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ แสงสว่าง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายรัฐเศรษฐ พรหมมณี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงวณัชชญา รักน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายวรโชติ บุญชู
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงศรินทิพย์ นกขวัญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายสิทธินนท์ ทีเหล็ก
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๙๖

เด็กชายไพศาล นาคสมบูรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายกรกช ชูศรีจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงชลธิชา รอดยอดสร้อย
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายณภัทร วงษ์สุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายธนภรณ์ อินทรักษา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงนันทัชพร คำอินทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงบุญฑิการ ปานโพธิทอง

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๐๓
เด็กชายรามิล โพธิพรหม

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงฤทัยชนก ศรีอินทร์งาม

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๘๐๕
เด็กชายวงศธร พิมพา

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงวันนิสา รุ่งอรุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงสายฝน สืบศักดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๐๘
เด็กชายสุรพัศ มันคงดี

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๐๙
เด็กชายสุริยะ พลเยียม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๑๐
เด็กชายเดชา กลินพุฒซ้อน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายโกมินทร์ หมันคงดี

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายโภคิน บริสุทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายทัตดนัย ศรีขาวผ่อง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายอธิชา กล่อมดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายเดชาวัต พันธุ์แตง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายวันชัย เติมสวัสดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ จินดานุรักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงธนารีย์ จีนกระจัน
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายธีรติ แดงแตง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๒๐
เด็กหญิงนิสา อนุศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงนุชวรา จีนจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงพิยดา ทองอินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายสยุมพู จันทร์มอญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายอภิชาติ รอดภัยปวง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายชัยวัฒน์ วงศ์ศิริวัฒน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงชาลิสา สิทธิเดช
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายณภัทร ศรีนวล
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายณัฐพล ทองอินทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๓๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

โพธิศรีทอง

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายนพพนัย แผนสมบูรณ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงนรินธร พินิจนาด
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายพีรพัตริ

์

บรรจงทรัพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายศตนนต์ ริดพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๓๕
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ชมภูราช

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๓๖
เด็กชายกันทรากรณ์ เนียมสงเคราะห์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงชนากานต์ เนียมศรีนวล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงณัฐจีตา จีนจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงติชิลา ล่านาลาว
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ม่วงทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายศุภกฤต บุญชู

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงสุธินันท์ พลายงาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายศิขรินทร์ ใจมัน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงอรชร ช่างเกวียนดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายอาทิตย์ ศรีรอบรู้
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายไชยวัฒน์ เขนสัง
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๔๗

นายฐิติวัสส์ จีนจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๔๘

นางสาวณฐมน มีล้อม

๒๒/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๔๙

นางสาวสุดาวรรณ สระเจา

๒๑/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๕๐
นางสาวหทัยรัตน์ จงไพบูลย์

๐๒/๐๘/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๕๑

นายอภิชน วงศ๋ศรีสังข์
๐๘/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๕๒

นางสาวอุมารินทร์ ชาวยีสาร

่

๑๐/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๕๓

นายเจษฎา รอดจีน
๒๑/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายจิรายุ โต๊ะฉิม
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายณัฐพงค์ พีระพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายณัฐพล มุ่งย่อมกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงธนพร อินทร์แหยม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงนภัสสร พงษ์ศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๕๙

เด็กชายนฤดล ทุพันธ์ตึง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงพรนภัส นำทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายภูมิภัทร แช่มช้อย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ นาคมังสังข์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงลลิดา คำเฉยดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๖๔

เด็กชายวสันต์ เผ่าพันธุ์โพธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายสราวุธ บุญกล่อม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๖๖

เด็กชายสิรดนัย สมจิตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงสุทัตตา มะลิถอด
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงสุทัตตา เขียวดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงอนุสรา สืบเนียม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงเปรมวดี เรียนจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก วัดหนองกระหนาก  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงกันวลา นิลเปยม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงกุลนันท์ มันเจริญพร

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงณัชชา ดอกลำพู
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงณุชฐิญา อินทร์แหยม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๘๗๕

เด็กชายดนุพล ดอกชะเอม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๗๖

เด็กชายธนกร สุดโท

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายนัฐวุฒิ สวยดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายปยวัฒน์ จันทวงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงพัชรี พยัฆเรือง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๘๐
เด็กหญิงภัทรวดี จันทรัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายศุภากร อินสว่าง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ รัตนวราภรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงจตุพร ศรีภักดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายทศวรรษ พุฒซ้อน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แย้มโสภี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงมุทิตา ศรีสมุทร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๘๗

เด็กชายวรายุทธ สาระพัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๘๘

เด็กชายศักดิดา

์

ทองสัมฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายสรศักดิ

์

มะนาวหวาน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๙๐
เด็กชายเมฆา เฟองฟุง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๙๑

นางสาวปาณิสรา ธิษาจารย์
๒๑/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านพรหมณี วัดพรหมณี  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงสุจิตรา ทองประศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงสุรณี พระมาลา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงอิษยา แตงทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๙๖

เด็กชายนนทวิวัฒน์ แก้ววิเชียร
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงพัชรี แสนบุราณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ผิวสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงอคิราภ์ โพธิพุ่ม

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อู่ทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงจรวยพร มัจฉา

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๐๒
นายประพันธ์ ร่มโพธิศรี

์

๑๖/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๐๓
เด็กหญิงปพิชญา สุนทรวิภาต

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๐๔
เด็กหญิงรสริน อ่วมปลอด

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงวริศรา สุวรรณสอน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงกรรณิกา วรรณทวี

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๐๗
เด็กชายกิตติชัย โพธิน้อย

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๐๘
เด็กชายจาตุรงค์ จันทร์ตระกูล

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายนนทวัฒน์ ผิวแดง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงนุชจรี สงพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายพีรพล โพธิสุวรรณ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายมรุต พลทรัพย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงวรรณิษา พุทธรักษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายวิทวัส อาษาภักดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายอำพล สมดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงเบญจมาส ปานสุวรรณ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๑๗

นายประเสริฐ ฟกอ่อน
๒๓/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๖๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงไอรดา ศรีทา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงพัชรลดา สิงห์จุ้ย
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงจรรยา สุริยะสาร

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงจิราพร นุชพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงชลธิชา ภูครองทุ่ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อุ่นจุ่น
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๒๔

นายประภากร โลศรีเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๒๕

นางสาวอรวรรณ ก้านเหลือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๒๖

นายวิริยะ อู่อรุณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๒๗

นางสาววิชญาพร จันทร์สวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๒๘

นางสาวสุทิศา ประเสริฐสังข์
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๒๙

นางสาวอุริสยา พรมชนะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๓๐
นางสาวณัฐทราย คนเจนดี

๒๕/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงจรรย์อมล มุราชวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม วัดศรีพนมเทียน  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายธนวิชญ์ หุ่ยปาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม วัดศรีพนมเทียน  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงวรพิชชา มาลัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม วัดศรีพนมเทียน  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายวันชัย เลิศวิไลนริศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม วัดศรีพนมเทียน  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ สุขกากิจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ พุกพันธุ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๓๗

เด็กชายชุติวัต สมบูรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงธนวรรณ รืนนุสาร

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายพงศภัทร สุขเกษม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงพัสน์นันท์ รืนนุสาร

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายภัทรพงษ์ เจ้าโมรา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายภูริพัฒน์ สอนพลงาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายวัฒนะ เกิดบูชา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๔๔

นายมนูญ คำศิลา
๑๖/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๙๔๕

นางสุพรรษา วันแว่น
๐๖/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงกุลธิดา
รัตนเบญจกาญจน์ ๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคลุ้ง วัดนำคลุ้ง  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงชนกานต์ โพธิศรีทอง

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิทอง

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงธนัญญา เศรษฐีสมบัติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๕๙/๓๙๕๐
เด็กหญิงธิติมา ฤทธิธรรม

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงขวัญข้าว ษ.สุนทรนิรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงอริสา บูรณะสุวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๖๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงจารุนันท์ ทองสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายสุทัศน์ แก้วโมรา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ภูสันติภาพ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายสถิตย์ เจริญวัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงสุวิมล ชูจิตต์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๕๘
เด็กหญิงปญญารัตน์ สุขสถาพรชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๕๙

เด็กชายยอดฟา -
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๖๐
เด็กหญิงวิยะดา ไกรทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายสราวุธ โชระเวก
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงอัญธิชา ประสิทธิสิงห์

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายดนุพงษ์ สวัสดิเชิดวงศ์

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๖๔

เด็กหญิงบัณฑิตา สวัสดิธรณี

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เอียมสอาด

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๖๖

นางสุไรรัช ภูอ่อน
๒๙/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงนัฐพร พงษ์สุวรรณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๖๘
เด็กหญิงปญญารัตน์ สวัสดิคณา

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงพัชริดา กาฬภักดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๗๐
เด็กชายพัฒนพล แก้วอาสา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงชนันทา นครไชย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายธนชัย ขุนน้อย
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๗๓

เด็กชายพัสกร บุญสัญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงศศิพร ถินมัธยม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงศิริพร สวัสดิกระเดือง

์ ่

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงอานิสา ทองเรือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๗๗

นายกิตติกร สมบุญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เติมต่อ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายตะวัน โสอุดร
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ พลขันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายปยะชาติ สวัสดิกระวี

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายศักดิอรุณ

์

โสภะดา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายสงกรานต์ ทองประภา
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๘๔

นายสันติภาพ สุขสถาพรชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายเจษฎา มณฑา
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๘๖

นายแสงสุริยา บุญสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายไทยเทพ หีบแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ลำไยหวานชืน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาเหล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงจีรนันท์ เหมือนบัว
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาเหล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๙๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โชคอำนวยกูล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาเหล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๙๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ เทียนแจ่ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาเหล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงนพรัตน์ พุกเศรษฐี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาเหล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงนันทวัน เทียมศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาเหล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงบงกชพร สำลีวงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาเหล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงพัทธมน เทศทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาเหล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายวรายุทธ ธัญญเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาเหล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงสริตา เซียงโหล

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาเหล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายนพรุจ โยธารัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาเหล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงปรียา ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาเหล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายวุฒิชัย สีดาวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาเหล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายสงกรานต์ -

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดเขาเหล็ก  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงกัลยากร หงษ์มีศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงวิไลพร ปญญากนิษฐ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงวุ๊ด ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงแพรว ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๐๖
นางสาวดาว ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงนาฎกมล หงษ์รุ่งเรืองชัย

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงวันดี ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายวิษณุ หงษ์อุดมโชค

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายสมพร ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๑๑
เด็กหญิงเนือทอง

้

อุตตะมะประทาน
๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๑๒
เด็กหญิงกัญยา ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๑๓
เด็กชายก้องมอญ หงษาวดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๑๔
นายชาย ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๐๑๕
เด็กหญิงซอน อรัญไพจิตร

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๑๖
นางสาวทัศนีย์ หล่อเหลียม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๑๗
นางสาวน้องมด ธรรมเชิดชู

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๑๘
นางสาวปยะภรณ์ ไม่มีชือสกุล

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๑๙
เด็กหญิงปยะรัตน์ หงษา

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงพันพัชสา ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงมอ ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๒๒
เด็กหญิงวรรณดา หงษ์กิตติพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๒๓
เด็กหญิงวันดี สิทธิวงศ์ษา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๒๔
เด็กหญิงวิไลมาศ

งามเลิศสว่างวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๒๕
นางสาวสายทอง อมรธารา

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๒๖
นางสาวสุนารี หงษ์ทิพย์อารีย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๒๗
เด็กหญิงสุลี อุดมไมตรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๒๘
เด็กหญิงสุวัน ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๒๙
เด็กชายอาทิตย์ ใจเจริญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายอานนท์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๓๑
นายอุทัย

ปทุมแก้วกาญจน์
๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๓๒
เด็กหญิงแก้ว ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๓๓
นายกิตติศักดิ

์

นุชนุ่ม
๑๑/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๓๔
นายจตุพงษ์ สอนศรี

๒๐/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๓๕
นางสาววรินธร สิทธิวงศ์

๐๓/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๓๖
นางสาวอพันธ์ตรี สอนบุญชู

๒๐/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงกณิกา สังข์เลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงจันทร์สุดา สกุลธีระดิลก

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๓๙
เด็กหญิงศิริพร บุญมา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายอัฐพงษ์ อ่อนศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๔๑
นางสาวคำทิตย์ สังขนิธิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๔๒
เด็กหญิงจันทนีย์ ไทรสังขดำรงสิน

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๔๓
นางสาวฐิติรัตน์ ไทรสังขพรดำรง

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายบุญเกิด แดงหอม

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงรจเรศ สังขวิลาศ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๔๖
เด็กหญิงลัดดา สังขวิราม

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๔๗
นางสาวศิริลักษณ์ สังขวิลาศ

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๔๘
นายสมยศ -

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๔๙
นางสาวอนุชดี โอ่งทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงอริศรา ขุนคำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๕๑
เด็กหญิงอริสา ถึงจอหอ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๕๒
นายไม้ไผ่ -

๐๓/๐๔/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๕๓
นางสาวกัลยาณี โชคสมงาม

๒๙/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๕๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปกครึก

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๕๕
เด็กชายอมรเทพ พรรณยิม

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๕๖
เด็กชายชัยวัฒน์ วิทยายนต์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายนัฐพล ทองนอก

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงนุจรี กระต่ายทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๕๙
เด็กชายสุทธิพงศ์ แซ่ตัน

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงอ้อมดาว แสงคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๖๑
เด็กหญิงกัลยกร อินทรกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๖๒
เด็กชายคามิน มีหมืนไวย

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๖๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เงาศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คำไพ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายธรรมนูญ ทัตถาปตานนท์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๖๖
เด็กหญิงบุษยรังสี พงศ์ศิริศิลป

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๖๗
เด็กชายพงศกร นาคลา

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๖๘
เด็กหญิงพัชลดา พอนพรมราช

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๖๙
เด็กชายพีรพัฒน์ แสนกุมพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายสมพจน์ หงษ์เวียงจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๗๑
เด็กหญิงสุนิสา อินทรทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงสุนิสา เพ็ชรบุญมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๗๓
เด็กชายเกียรติตะวัน อินทรวงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๗๔
เด็กหญิงจิรภัทร แก้วบัวดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๔๐๗๕
เด็กหญิงภัชราภา โอสถ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๔๐๗๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สังวาลย์ไพร

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๖๕๙/๔๐๗๗
เด็กชายกมลชัย แสงจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๖๕๙/๔๐๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๗๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายปกาสิต นวลศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๘๑
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ กัลยาลักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๘๒
นางสาววิไลย์วรรณ เกษหอม

๐๗/๐๓/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๘๓
นางสาวจีรนันท์ หนูผาสุก

๒๒/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๘๔
นางสาวอรุณี หงษา

๑๑/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๐๘๕
นางสาวตรีบุปผา มิงเมือง

่

๒๙/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๘๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ จินดาอินทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงจันทกานติ

์

อุทัศน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๘๘
เด็กหญิงจิราภา ทองเชือ

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๘๙
เด็กชายนพดล แก้วเพชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๙๐
เด็กชายอินทรเทพ ทองเชือ

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงศิริพิมพ์ ไทยลา

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๙๒
เด็กหญิงจิดาภา หอมกลาง

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๙๓
เด็กหญิงจรรยพร ชานนท์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๙๔
เด็กชายจีระชัย เกิดพงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๙๕
เด็กชายนพดล สงวนงาม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๙๖
เด็กชายนันทวัฒน์ สะอาดเอียม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๙๗
เด็กชายภาคภูมิ ผิวเอียม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๙๘
เด็กชายมงคล ลืออ้าย

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๖๕๙/๔๐๙๙
เด็กชายศักดิดา

์

แกมนาค
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายอนุเทพ เคนดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงอรวรรณ ปานลอยวงค์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๐๒
เด็กหญิงเกศโกมน มันคง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๐๓
เด็กชายเดชาธร สมคิด

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๐๔
เด็กหญิงกัญชลิกา ใจเอือย

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๐๕
เด็กชายณัฐพล นาคทัง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๐๖
เด็กหญิงนันทิตา ชีพนุรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๐๗
เด็กหญิงประภาศิริ นันทอินทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๐๘
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีไชย

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๐๙
เด็กหญิงกนกนิภา สระทองใจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๑๐
เด็กชายกมลชัย จันทร์สวยดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงกัณฐิกา กองดิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ สวัสดิชโลบลกุล

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๑๓

เด็กชายจิรายุส ไทยแท้
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงชลธิชา เกตุพุ่ม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายชุติพงษ์ จรรยา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๑๖

เด็กชายธีรพงษ์ จิตสุรผล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายธีรภัทร ตันสุริยา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายนาวิน เมืองมนต์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงบุศราพร เชยกาญจน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๑๒๐
เด็กหญิงภัทรนัน จันทร์อินทรีย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงรุจีรา นุชกระแส
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายวรเมธ แสงจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงวิไล สร้อยบุญศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงสิรินญา ทับหอม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๒๕

เด็กชายสุชญาน เพิมงาม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๒๖

เด็กชายอภินัทธ์ กล้วยตาณีร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงอรัญญา โสภี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๒๘

เด็กชายฮเล็กซ์ แข่ลีซอ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงเกวรินทร์ สนใจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๓๐
เด็กชายเมธา ศีลธรรม

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงเมษา พ่วงรอดพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายพันธิวา พูลเงิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายศุภวิชญ์ พยาบาล
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงอทิตยา ศรีสุนาครัว
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงอัปสร พยาบาล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๓๖

นางสาวจันปภัส เงินบาท
๑๑/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๓๗

นางบรรจง เพ็งวัน
๒๘/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๓๘

นายปภณ ผิวทองงาม
๒๕/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๓๙

นายปญญา เอกมงคลเลิศ
๑๙/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๔๐
นางสาวพิรุฬห์ณัฐ คล้ายลักษ์

๑๖/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๔๑

นายศุภชัย โคตรคำ
๐๖/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๔๒

นายอนิวัฒน์ จันทร์อนันต์
๑๑/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๔๓

เด็กชายจิตรพล เกิดนุช
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายทศพล สุขตะกัว

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายธนชัย ชาวบ้านใหม่
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๔๖

เด็กชายธนทัต ประกอบธรรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๔๗

เด็กหญิงธัญชนก เซียงหลิว

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงปภานัน รืนนุสาร

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายวศิน เชือกุดชู

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๕๐
เด็กหญิงวันดี เพิดขุนทด

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงอรรัมภา บริสุทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงอัยลดา ธะนนไชย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายดนุภัทร ธีระบุตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายธีรภัทร แซ่ล้อ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๑๕๕

เด็กชายวีรเดช ศรีวัง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงกาญจนา เกาะลอย
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงญาณินท์ พันธุ์รู้ดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงณัฐฑริกา ขวัญเล็ก
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๕๙

เด็กชายณัฐพล บุญตา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๖๐
เด็กชายดนัย หกประเสริฐ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๖๑

เด็กชายทรงพล แซ่เฮง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ สุขพ่วง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ เซียงหลิว

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

แซ่เจียม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงนัดดา สิทธิมาชาติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงนันทิตา สืบดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงนิษิตา แสงสว่าง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายพลศักดิ

์

ดอนทองแดง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายพสุเทพ กสิณพงศ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๗๐
เด็กชายพัทธนันท์ บัวคลี

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงพิมลดา สาลีผล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ รามจุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๗๓

เด็กหญิงวรลักษณ์ ด้วงคำจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๗๔

เด็กหญิงสุทธาทิณีย์ โตไร่
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงสุนิสา หารดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๗๖

เด็กชายอดิเทพ น้อยแย้ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายอนิรุตย์ เรืองบุบผา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายอนุชา แซ่ลิม

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงอภิชญา จูรบูรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์อินทรีย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายอโนทัย กรับทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายโชดก ปงจันดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายโสมนัส จำปากุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๘๔

เด็กชายธีรวุฒิ แซ่เล้า
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายภูริชญา อาสา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายวิวิธชัย รุ่งเรือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงอรอนงค์ แก้วเก้าดวง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายอำนาจ นามเหลา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๘๙

เด็กหญิงอุมารินทร์ สิทธินะศรี

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๐ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๑๙๐
เด็กหญิงนภัสสร บุญขำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงกัลยกร เจริญเส็ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๙๒

เด็กหญิงขวัญจิรา เชือรุ่ง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงนัทชา อินทรักษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายสรอรรถ ทองขุนนา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิริยะเมธี
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๙๖

เด็กชายปญญา เดชา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายจักรพันธ์ เชือคำวปพันธ์

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงชลธิชา อาจคงหาญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงชิดชนก ลีหอยทอง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงณิชากร อุทาแสง

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๐๑
เด็กชายบุณยกร กิมสาด

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๐๒
เด็กหญิงปยนุช ห้วยกระเจา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๐๓
เด็กหญิงสาลินี พยาบาล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ โตหลวง

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๐๕
เด็กชายกันตพงศ์ พันยุโดด

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงธารารัตน์ บรรเทาทุกข์

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๐๗
เด็กชายนัฐวุฒิ สืบพลาย

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงภัทรพร เขาเขียว

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๐๙
เด็กชายศุภนัย เหมือนอุย

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงกมลศรี อำอ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๑๑

เด็กชายกฤษฎา ภุมรินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงสุฑามาศ แสงหิรัญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๑๓

เด็กชายจิรายุ โคกคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงชนัญญา สืบเรือง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ เกิดโภคา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงภรนิภา พรหมชนะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๑๗

เด็กชายวีรพล ประทุมสูตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๑๘

เด็กชายศราวุฒิ สุนทรวิภาต
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๑๙

เด็กชายสิริชัย สุภาพ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๒๐
เด็กชายอนุชา สุวรรณสิงห์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายอนุสรณ์ ชาวเลาขวัญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ปทุมสูติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงอริสา ใจสุขใส
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายอัษฎา ประทุมสูตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๒๒๕

เด็กชายเจษฎาพร เซียงจง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๒๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จีนฉาย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงเอมจิรา อ่วมเจริญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงวันนิสา สืบพลาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายนรินทร์ แซ่จันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๓๐
เด็กหญิงณัฐริกา นิลบุตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงสรพัศ สายสล้าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายนัฐพล เชือหนองปรง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายวันชัย นันวิชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงอริสรา ชนะมาร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงจิดาภา อักษรครบุรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงจินดาพร ศรีเหรา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงณัฏฐา ศรีสนิท

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายธีรภัทร หลวงกาสาน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงปญญาพร สัตย์ซือ

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงปณณพร ประกอบธรรม

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ เชือวงษ์

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายมงคล มูลผล
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงวรัญญา หนุกูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ศรีสังวาลย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายอดิเทพ พรหมชนะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายเจตนิพัทธ์ วงษ์กรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงฉันทิกา ซังยืนยง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงณัชชา หงษ์โต
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายภาณิน หงษ์โต
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๕๐
เด็กชายอัครชัย พุทธสอน

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายกองทัพ ยงยุทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายธนโชติ จันหอม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายปยะวัฒน์ สุขสี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายวรายุทธ ปองกัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงวัชรินทร์ วังนาค
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายอนุรักษ์ จันทร์หอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๕๗

เด็กหญิงอริสา สืบดา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายจีรวัฒน์ วังนาค
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

กจ ๒๖๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงวรรณรดา ภาคภูมิ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาศาลา

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๒ / ๑๓๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๒๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สืบกลัด

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า วัดพงษ์ไพบูลย์  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงนำทิพย์ พุดโต
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า วัดพงษ์ไพบูลย์  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๖๒

นางสาวมนิดา อรุณถาวร
๑๕/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า วัดพงษ์ไพบูลย์  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงมณีกาญต์ จันทร์นำเงิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายกลวัชร สิงห์พันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายจิรายุทธ ผิวเกลียง

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายธนพล วิทยายนต์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายธนาวุฒิ วารีย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายนครินทร์ สระทองเตีย

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงนิรชา สาสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๗๐
เด็กชายพงศ์สิริ คำปาน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงพัฒน์ชญา สืบด้วง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงพิชญาดา ช้างพลาย
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ใคร่ครวญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายสุขสันต์ รุ่งสว่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายศรราม เชือทอง

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๗๖

นายสุรชัย แก้ววรุณคำ
๐๑/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา วัดห้วยกระเจา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงกันทิมา โฉมตระการ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงกุลสตรี คงนะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงชลธิชา พิกุลแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๘๐
เด็กหญิงศศิมนต์ นงลักษณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายศักดิศรี

์

สาสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายอนุชา ทิดวัน
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงชิดชนก สืบเรือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงธนัญญา แซ่ตัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายพงศกร สืบเนียม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงเยาวดี นุชเนตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงเยาวเรศ สืบสอน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงธมลวรรณ จันก้าน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายภัคพล ทองอิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๙๐
เด็กชายสิทธิพล สืบเรือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๙๑

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สืบเนียม
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๙๒
เด็กหญิงเพชราภรณ์ เขตศิลปชัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงจิตตา ทองอิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงปนมณี โพธิศรีทอง

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงพิยดา โพธิศรีทอง

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงศิริพร เบ็ญพาด
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดวังไผ่  

กจ ๒๖๕๙/๔๒๙๗

เด็กชายธิติสรณ์ ลุมสอาด
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๖๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงอธิชา สุริวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๖๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงชนัญญา ใจสิงหล
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๖๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงบุษยมาส ผาภูมิชลาศัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๖๕๙/๔๓๐๑
เด็กหญิงรุ่งดี บุญวัฒนา

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๖๕๙/๔๓๐๒
เด็กหญิงศิริพร ยุทธผาทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๖๕๙/๔๓๐๓
เด็กชายอิทธิกร แต้มสีคาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดินโส
วัดเขาถำสหกรณ์นิคม

 

กจ ๒๖๕๙/๔๓๐๔
เด็กหญิงกนกพร ใจเบิกบาน

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๐๕
เด็กหญิงกุลนิดา บุตรประเสริฐ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๐๖
เด็กหญิงขนิษฐา ไม่มีนามสกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๐๗
เด็กหญิงจวงจันทร์ ทองผาชัยศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๐๘
เด็กหญิงจินตนา ไม่มีนามสกุล

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๐๙
เด็กหญิงชนิดา ผาภูมิสมบูรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๑๐
เด็กหญิงซานวิน ไม่มีนามสกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงต้องตา ไม่มีนามสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายธวัชชัย สมศักดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงธัญญภัทร์ ทองมา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงพจนีย์ สกุณี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงมะลิซา ไม่มีนามสกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงลัดดา ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายวรยศ เจริญกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงสายทิพย์ สังขสุขุม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงสีดา ไม่มีนามสกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๒๐
เด็กชายอัศวิน ไม่มีนามสกุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายอัษฎาวุธ ยุทธผาทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๒๒

นางสาวเพ็ญศรี อ่อนตาผา

๒๕/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงเอ ไม่มีนามสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงเอ ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงเอ ไม่มีนามสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงแก้วตา เงิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายแซะ ไม่มีนามสกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงไข่ ไม่มีนามสกุล
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดพุทโธภาวนา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงจันจิรา ใจซือ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๓๓๐
เด็กชายธนวัต หงอกพิลัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงสุญญตา แสงเนียม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๓๒

เด็กชายเลิศชัย ปอมสวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงจิดาภา คล้ายสุบรรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายภูวดินทร์ รักษ์วงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายรัชชานนท์ สีนิล
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๓๖

เด็กหญิงสมฤดี น้อยเหมือนพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๓๗

เด็กชายจันทร์เจริญ ใจซือ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายนราธิป คล้ายสุบรรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๓๙

เด็กชายวงศกร ปกแสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๔๐
เด็กหญิงวรรณา คุ้มสิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายกิตติพงศ์ รัตนนุภาพพจน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๔๒

เด็กชายดำรงค์ฤทธิ

์

พึงมี

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๔๓

เด็กชายปญญา -
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๔๔

เด็กหญิงพรรพษา สีชาวนา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายศรายุทธ์ มาสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงสุภาพร ช่างเรือนกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๔๗

เด็กชายอิทธิพันธ์ สีชาวนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงเกตน์นิภา สุระ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงโคร่ง วัดจันทร์หงาย  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๔๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ไม่มีนามสกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๕๐
เด็กชายฉัตรชัย ไม่มีนามสกุล

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๕๑

เด็กหญิงณัฐชยา โปแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๕๒

เด็กหญิงดา ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายตาอู ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๕๔

เด็กชายต้นนำ ไม่มีนามสกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายธงชัย ไม่มีนามสกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๕๖

เด็กชายธนาวุฒิ ไม่มีนามสกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๕๗

เด็กหญิงธีรดา บุญพา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงนางโซ ไม่มีนามสกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๕๙

เด็กชายน้อย(1) ไม่มีนามสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๖๐
เด็กหญิงบัว ไม่มีนามสกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายพุก ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงมดตานอย ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงมนธิชา ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงมานี ไม่มีนามสกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๓๖๕

เด็กหญิงลาวัณย์ ผสมดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๖๖

เด็กชายอ่าว ไม่มีนามสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงเย็น ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๖๘

เด็กชายเสฏฐพงศ์ หนูอิม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ วัดเสาหงษ์  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงกนิษฐา ทองสุขศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๖๕๙/๔๓๗๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โตทน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๖๕๙/๔๓๗๑

เด็กชายฤทธิชัย นาคพัด
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงแพร
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๗๓

เด็กชายก้านกฤศดา โพธิพูล

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๗๔

เด็กชายณัฐภูมิ ทานจะโปะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังศาลา วัดวังศาลา  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๗๕

เด็กชายสุวภัทร ลือโสภา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงนภัสสร เหลือบจำเริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๗๗

นางกฤษณา สิทธิแพทย์
๑๓/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๗๘

นางสาวจริญญา วัฒนธรรม
๒๑/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ทองเพ็ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สีกา

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๘๑

เด็กชายกฤษณะ วิญญาคูณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา กลินเกษร

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายจรัล ฉิมเพชร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงจันทมาส คงมัน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงจารุพร พยาบาล
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงจิราพร อินทร์หอคอย
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๘๗

เด็กชายชนะชัย เบียวนาลาว

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงชนัดดา ปทุมสูตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๘๙

เด็กชายชนาธิป จรเข้
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๙๐
เด็กหญิงญาณินท์ เห็นสี

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงญานิกา คลายโศก
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีศักดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ไกลกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงณิชานาฎ ดาวเรือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๙๕

เด็กหญิงดลพร สนธิไชย
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๙๖

เด็กชายธนกร กะปยะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๙๗

เด็กชายธนากร โกสินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงธัญชนก เผือกฉายา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๓๙๙

เด็กชายธาวิน ดอกมะลิปา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีดีเอียม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๐๑
เด็กชายธิเบต ขวัญงาม

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๐๒
เด็กชายธีธัช เหลืองตระกูล

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๐๓
เด็กหญิงนิรมล ทุมเชียงลำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๐๔
เด็กหญิงน้องสอง กล้าแข็ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๐๕
เด็กหญิงบุณฑริกา สวนดอกไม้

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๐๖
เด็กชายปริญญา กฤษณะกาฬ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๐๗
เด็กหญิงปาริฉัตร พุ่มฉาก

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๐๘
เด็กหญิงพรรณุษา จันทร์ไพจิตร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๐๙
เด็กชายพัชรพล แก้วสระแสน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๑๐
เด็กชายพิชัย จีนกระจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงพิยดา พัดเพ็ชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงภัชราภา อยู่สุข
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงลภัสรดา เชืองาม

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงลักษมน เอียมสะอาด

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงวรนุช ดายังหยุด

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ขาวฟอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงศิริวัฒนา รักแตง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายสมภพ ดอกเนียม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๑๙

เด็กชายสรรเพชญ อินตรา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงสุจิรา โพธิเรือนดี

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงสุชัชญา อ่อนทิมวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา ฉิมเพ็ชย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ขวัญเพิมพร

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงอริศรา บุตรวิชา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงอังศุมาลี รักอยู่
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายอุดมพงษ์ พรรณมี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๒๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จินดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๒๘

เด็กชายเหมราช รักษี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๒๙

เด็กหญิงกมลฉัตร ผดุงศักดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายกรรชัย อยู่ประเสริฐ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงจิราพัชร ตนดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงชนิภรณ์ ศรีละ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงชลธิชา วิลาวรรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงชลธิชา เสนาะพิณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๗ / ๑๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๔๓๕
เด็กชายชัยประสิทธิ

์

สิงห์บูรณา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๓๖

เด็กชายฐาปกรณ์ โสภาศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายณัฐนนท์ ขุนศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๓๘
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สะเคียน

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายธนากร หมวดหงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๔๐
เด็กชายธัญสรณ์ สอนไข่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายธิติวุฒิ กำลังสิงห์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายธีรเดช โพธิประดิษฐ์

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๔๓

เด็กชายนพรัตน์ แปนเขียว
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ แสนชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงนวดี แสงประไพ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายนัธวุฒ จันตดิษฐ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงนุชวลา เอกทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๔๘

เด็กหญิงพรรษา สังข์ทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงพิมพ์จิรา ซาวทองคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงพีรชา รุ่งสว่าง

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงภัณฑิรา เพิมพูล

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงภูษณิศา ตามวงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๕๓

เด็กชายยุทธนา ศรีสังข์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๕๔

เด็กชายยุทธพิชัย ศรีดีเอียม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๕๕

เด็กหญิงรัตน์ธิดา พลายงาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงวนิดา ยิมพราย

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงวริษา เสาโกมุท
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงวาสนา เทพเทียน
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงวิยกาญจน์ รักษี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๖๐
เด็กชายวีรภัฎ ทองออน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๖๑

เด็กชายศราวุธ อังกาบ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงศศิกานต์ แปนเขียว
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงศุภกานต์ มะโรงรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงสาวิณี เสือวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๖๕

เด็กชายอดิเทพ ศิลปพงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๖๖

เด็กชายอาณกร ศรีอุทธา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๖๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ ทับทิม
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงกานต์มณี เสมูล
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงกิตติยา โชระเวก
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๘ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๔๗๐
เด็กหญิงจินตปาตี สนธิไชย

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๗๑

เด็กชายจิรายุ เจริญเส็ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงชนกสุดา จุ้ยเปยม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงชนิกานต์ วงษ์สุวรรณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงชาลิสา ทิมวงษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีบุญเพ็ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๗๖

เด็กชายณัฐพล ศรีนำเงิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายทัตเทพ ปอมคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายธนาธร อ่อนทิมวงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงนวนันท์ สุวรรณประเสริฐ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๘๐
เด็กหญิงนิพาดา ภูษาทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายพลวัต จันทร์ดำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายยุธภูมิ วงษ์วรรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายวรกาญจน์ คุ้มภัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงวิลาสินี ผิวเหลือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ สืบบุก
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ชูคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงสุชาดา สาธุพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ โชระเวก
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๘๙

เด็กชายสุทธิรักษ์ วงษ์จันทร์เพ็ญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๙๐
เด็กชายสุพรรณ สุมณฑา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๙๑
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ พันธุ์สุข

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๙๒

เด็กชายสุเมธี อู่สุวรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไม่หวาด
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงอรุณี หงษ์เวียงจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงเกศกนก ต้องจิตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงเทพธิดา เจริญธรรม
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๙๗ เด็กหญิงแก้วกาญจนา
บุญมาสีใส

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงไพลิน ศรีทาคง
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายขวัญเมือง ศรีคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๐๐
นางสาวทิวาวรรณ จิตต์จันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๐๑
นางสาวนฤมล เรือนแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๐๒
เด็กหญิงประนอม หลันเจริญ

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๐๓
นายปาณัท มณีวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๐๔
นางสาวปณฑิรา หมืนหาญ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๕๐๕
นางสาวลัดดาวัลย์ จันทรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๐๖
นายวิทวัส พระลีสังข์

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๐๗
เด็กหญิงสุภัสสร กลำพบุตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๐๘
นางสาวอภิชญา ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๐๙
นายไชยภัทร พุ่มโยนก

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๑๐
นายกฤษฎา ชูศรีจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๑๑

นางสาวบงกฌ อินโพธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๑๒

นายพิชัย ไพรชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๑๓

นายรณชัย อ่อนนิม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๑๔

นางสาววรรณิภา มาลัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๑๕

นางสาวสมใจ ผิวละออง
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๑๖

นายสัมฤทธิ

์

แก้วปาน
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๑๗

นายสิทธิชัย พึงโสภา

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๑๘

นางสาวอภิสรา ปเสือ
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๑๙

นางสาวอารีวรรณ จันทร์วงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๒๐
นางสาวเบญจมาพร หาญพุฒ

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๒๑

นางสาวเมธาวดี ชาวกำแพง
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๒๒
นางสาวเสาวลักษณ์ อ่วมเสือ

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๒๓

นายจตุพล โต๊ะบุรินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๒๔

นางสาวจารุวรรณ โรจน์ปกษาเทพ
๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๒๕

นางสาวชนิตา แพ่งมาศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๒๖

นายชัยรัตน์ หวานจริง
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๒๗

นางสาวนิภาวรรณ ขำวงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๒๘

นางสาวพรญาณี ใจเก่งดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๒๙

นางสาวพรนภา ศรีแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๓๐
นางสาวพรไพลิน จันทะวิชัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๓๑

นายอนาวิล เบียวนาลาว

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๓๒

นางสาวอาทิติยา ศรีเหรา

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๓๓

นางสาวอินทิพร บุญมาก
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๓๔

นางสาวอุสรา ปเสือ
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๓๕

นางสาวเมย์วรินทร์ แสงโครตมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงกาญจนา สวนดอกไม้
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงกิวรินทร์ อาจคงหาญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงชนันพร สุขโข
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๓๙

เด็กชายชุติพนธ์ เจริญพร
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๕๔๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ ปรีชาวนิชย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๔๑

เด็กชายธนกิตติ

์

เกิดสมบัติ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๔๒

เด็กชายธนภัทร บุญประเสริฐ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงปยวรรณ ศรีบุญเพ็ง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงยอดสร้อย ขาวพวง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงวรกานต์ สมสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงวริสสรา เทพสาร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๔๗

เด็กชายวสุพล บุญเกิด
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ดุงสูงเนิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๔๙

เด็กชายศรเพชร จันต๊ะหอม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๕๐
เด็กหญิงอนัญญา เขียวหวาน

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงอริสา ผิวพิมพ์ดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายจิรสิน อาจคงหาญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงชลธิชา ดอกกะถิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๕๔

เด็กหญิงทิวาพร วรรธนาศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๕๕

เด็กชายธนพล แปนทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ ชันเจริญศรี

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๕๗

นางสาวนุสรา บุญปญญา
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงปาลิตา ดอกกะถิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๕๙

เด็กชายวราวุฒิ ขำวงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๖๐
เด็กชายสิทธิโชค พิมพิเศษ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงอรทัย คงอยู่
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงเพียงฟา ผันกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ขำวงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงขนิษฐา บุญเกิดรุ่งเรือง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๖๕
เด็กชายตะวันอัลแลน

เมอร์ตัน

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๖๖

เด็กชายอาทิตย์ ปนงาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บัวอุทัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายเจษฎา อินโพธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๖๙

นางเพทาย เหลืองชัยพร
๑๘/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีนำเงิน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงนภัสสร ตู๋เจริญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายวธานนท์ สีสด
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงดวงกมล นิลไถล
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๗๔

เด็กหญิงนภาพร ธรรมพิทักษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงนำฝน เพาะปลูก
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ปทุมานนท์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงสุนิสา สาระพัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๗๘

เด็กชายอนุสรณ์ คำหอม
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายธนาคาร จันทร์ทรา
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๘๐
เด็กชายธนาวุฒิ เผ่าพันธุ์โพธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงนฤมล ทองคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๘๒

เด็กชายนัทธพงศ์ แช่มช้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงนิพาดา แช่มช้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๘๔

เด็กหญิงปราณี แช่มช้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงพลอยกาญ หอมหวล
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ วงษ์สุวรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงศราวรรณ ปานชีพ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๘๘

นางสาวศิริรักษ์ อำเขียน
๐๓/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำหอม
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๙๐
เด็กหญิงชมพู่ -

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงประดิภา บุญมา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงวรรณวร ทองผานุกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๙๓

เด็กชายธีรพงศ์ สรหงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๙๔

เด็กชายนิติพล ทองสุก
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงรุจิรา ดวงเพ็ชร
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๙๖
เด็กหญิงลักษณาพร ศรีทองน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงสุชาดา ฤทธิเดช

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงเสาวรส เหมือนสังข์ดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงกิริยา สอนแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายภานุชา บุญประเสริฐ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๐๑
เด็กหญิงสุชานันท์ ปนทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๐๒
เด็กหญิงเกตน์นิภา สังข์ขจี

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๐๓
เด็กหญิงเกศินี ผาภูมิสุจิตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๐๔
นางสาวจณิสตา จันทรังษี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๐๕
นางสาวฐานิดา ไอยราผาทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๐๖
นางสาวฐานิตา ไอยราผาทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๐๗
เด็กหญิงทิพย์ปารมี แก้วงาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๐๘
เด็กหญิงนิสาลักษณ์ แซ่ลี

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๐๙
นางสาวปภาวรินทร์ ปานณรงค์

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๒ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๖๑๐
นางสาวปรียานุช คันทะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๑๑

นางสาวพรพิมล จันทร์สูตร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๑๒

เด็กหญิงภัทรวดี อรุณรัตน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๑๓

นายภูมิบดินษ์ ตรีวนภูมิ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๑๔

นางสาวลัดดาวัลย์ กลีบเมฆ
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๑๕

นางสาวศศิภา ทองชู
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๑๖

นางสาวสาวิตรี ครุธแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๑๗

นายสิทธิพงษ์ บัวขาว
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๑๘

นางสาวสุขนภา เปยมท่าน
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงสุชาดา สีสำลี
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๒๐
นางสาวสไบทอง น่าชม

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๒๑

นางสาวไพรินทร์ แดงสี
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๒๒

นางสาวจุฬาลักษณ์ หงษ์ษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๒๓
นางสาวดาวแสงเมฆ มรกต

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๒๔

นางสาวธนพร หนึงกระโทก

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๒๕

นายประชาพร คงโนนกอก
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๒๖

นางสาวปยวรรณ ธรรมบุตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๒๗

นายพรณรงค์ ลานเจริญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๒๘

นางสาวพรสุดา เสาแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๒๙

นายวรวุฒิ ทองผาภูมิปรีดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๓๐
นายวัชระ จอมผักแว่น

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๓๑

นายวัชรินทร์ สือเฉย

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๓๒

นายวีระศักดิ

์

สุดแน่น

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๓๓

นายสุทธินันท์ มีนาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๓๔

นายสุทธิพงษ์ บุญมาก
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๓๕

นางสาวสุภาวดี กุลวุฒิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๓๖

นางสาวสุมิตา อยู่สุวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๓๗

นายหัสดี ใข่ม่วง
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๓๘

นายอนุภาพ มวลพฤกษา
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๓๙

นางสาวอรนลิน ลีพร้อม
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๔๐
นายเอกพัน เรือนทิพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๔๑

นางสาวโยสิตา ยาดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๔๒

นางสาวกนกกร จงประสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๔๓

นายกันยาพัทร ปานน้อย
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๔๔

นายณัฐพล กุลวุฒิ
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๖๕๙/๔๖๔๕

นายณัฐภูมิ รัตน์ชานุรักษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๔๖

นางสาวนารีรัตน์ ผิวทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๔๗

นางสาวพัชรินทร์ พลนำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๔๘

นางสาวพิมพา ทองคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๔๙

นางสาวภัณฑิลา บุญพิทักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๕๐
นางสาวยุราวรรณ์ พงศ์ประทีปชัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๕๑

นายศิวกร คำอาจ
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๕๒

นางสาวหทัยภัทร แก้วบัวดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๕๓

นางสาวเจนจิรา ชมภู่

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๕๔

นายเชษฐา อาภรณ์ศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๕๕

นางสาวไข่มุก คงนะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๕๖

นางสาวจินดารัตน์ มะลิวัลย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๕๗

นายนรากรณ์ หวังดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๕๘

นางสาวแพรพลอย โพธิสนธิ

์ ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๕๙

นางสาวนำฝน ใจแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๖๕๙/๔๖๖๐
นายอุเทน หลาบคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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