
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑๘,๑๙๙ คน ขาดสอบ ๓,๘๒๙ คน คงสอบ ๑๔,๓๗๐ คน สอบได้ ๘,๙๔๙ คน สอบตก ๕,๔๒๑ คน (๖๒.๒๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๐๐๑
นางสาวอรนิษา กองแก้ว ๓/๕/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๐๒
นางสาวรัชนีวรรณ สาลีผล

๑๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๐๓
นายอนุสร ภุมรินทร์

๒๒/๗/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๐๔
นายพิชัย เอียมโต

่

๒๕/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงพัชรี แก่นแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายอนุรัตน์ อินทรภักดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงสุชาดา ผูกจิตร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงพลอย เสือศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายลภัส ประเสริฐกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายธงชัย ชัยวิเชียร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงวิรดี ปนตุรงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงกาญจนา เกิดธารา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงแวววรรณ กองแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงกัลยกร เกรียงแสนภู

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงพรไพลิน ทองสุข

๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงสุภัชชา รุ่งประภัศร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงอาทิตยา ว่องประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงศรัณย์พร อินสว่าง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงธิดาพร อยู่เอียม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงนันทการต์ ขวัญหวัง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๒๑
นางธัญยธรณ์ อภิโชติเฉลิมรัฐ

๒๐/๕/๒๔๘๘
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๒๒
นางวรนิษฐ์ อภิโชติเฉลิมรัฐ

๓๑/๓/๒๕๑๓
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๒๓
นายแสนยากร เหล่าอรรคะ

๒๗/๗/๒๕๒๖
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงพรพรรณ ไทยล้วน

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายนุช ตัดประโคน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายฐิติโชติ ผิวอ่อนเลิศ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายณัฐวัตร ดอนวัดไพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายพงษ์พัฒน์ กิงแก้ว

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายสมคิด ไม่มีนามสกุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงอติกานต์ ขาวเอียม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทร์ทองเทศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงชวัลรัตน์ มะลิลา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงนุสรา แซ่เตียว

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงพิชานาถ เมฆอรุณ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายสถาปนา ไม่มีนามสกุล

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงรินรดี พิมพ์วงษ์เกตุ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายคิงคอง -

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายชลธี ชัยสงคราม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายปุญญวัฒน์ ภู่ทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงนันทฉัตร

ตรีกาญจนวัฒนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายเอกราช ไม่มีนามสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายภุชงค์ ไม่มีนามสกุล

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สงค์มี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงนันท์ชนก ปกระโทก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายสิงหา เหล่าสิงห์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงชนากานต์ ธัญพิมลโรจน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงศิริญญา ฤทธิยะพงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ จำนงค์กุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายอชิตพล แสงจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายสงกรานต์ ฉันทิยานนท์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายรัชชานนท์ สีแสง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายสิรธีร์ ศรีสังวรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสารภี วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายบอล

ไม่ทราบนามสกุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงสาวิณีย์

ไม่ทราบนามสกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงอุษณิษา ไชยผาภูมิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงสุทินา เอียมสะอาด

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงชวิศา อุทธา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายชญานนท์ ขวัญอ่อน

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงอัสมาวดี วิเศษดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายณัฐพงศ์ เพ็งอร่าม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายธนวัฒน์ นิลเขียว

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายวีระพัฒน์ ยางสวย

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงนภาพร บุญสม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงขาว

ไม่ทราบนามสกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงอาริษา หมูโพธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

ช้างงาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ กองเทวี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดอุดมมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงธันยพร เขียวหวาน

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงปยวรรณ ภู่ระหงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงเกวลิน อุ่นเพ็ชร

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงขนิษฐา ศรีมันตะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงสุจิรา เอกฉันท์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายพุทธคุณ หอทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงกัญญ์ภัสสร์ รัตนพันธ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงจิตสุภา ภารตรัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงพิมพกานต์ สงบจิต

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงธนภรณ์ นาควัชระ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงสุวพัชรธ์ โชคจักรเพชร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงฐิตารีย์ ศิวะพรชัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงกรกมล ชาดำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงธนันญพร ตอนสระ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงลภัสรดา ประยูรไทย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงสุวภัทร์ ม่วงทองเกตุ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงชนัญญา ถินวัฒนานุกูล

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงธิติมา ก้านเหลือง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงปาริฉัตร พิสูตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ภู่ทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงจิตรวรรณ ศรีสุขใส

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงอภิวรรณ ฉินสวัสพันธ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงณชนก จันทร์เจริญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงแพรพลอย จันทินมาทร

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงภัทรภร พุ่มดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงเกวลิน รอดเสียงลำ

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงแวววรรณ วงษ์สุวรรณ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงณภัทร์ ณรงค์อินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงดลพร ผลเจริญพงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงธนัญญา จันทร์สว่าง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงนิจจารีย์ เหลืองประมวล

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงปวีณา คล้ายมงคล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงพชรขวัญ ศรีสุวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงรวินท์นิภา วังนาค

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เจียมชุณห์สรณ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายปารินทร์ อุ่นปรีชาวณิชย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายรัฐนันท์ เหลืองชัยพร

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายศิลา เลิศศาสตร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงกัญญาภัค แซ่ลี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงนันท์นภัส หิรัณยเกศ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงมณฑิตา มานะรังสรรค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงสุนิษา พูลทวี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงอมลวรรณ พูนทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงอัฐภิญญา แม้นจิต

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วรรณากาญจน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงจรัสแสง หมืนสุวรรณวดี

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงชลธิชา ชีพนุรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงณรัฐนันทน์ ทองโท

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เสนาบุตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงณัฐิดา ศุภวรกุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงณัฐวดี สีทา

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงนนนภัส ดีศิริ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แผนใหญ่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงพิมลแข สุรสิทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงสุชาดา หอมหวล

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงอภิสรา ชาลีกันหา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงจันทร์ฉาย แหยมเจริญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงภัทรวดี มีเทพ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงรังสิมา เนืองยูร

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภูโต

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงณัฏฐีดาว รูปสม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงตรีรัตน์ คำพิทักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงอริสรา ด้วงปลี

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงวริศรา กลีบเมฆ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงณัฐธิดา เดชเกิด

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงพีรยา แพรไพศาล

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงลดา่ เรียงรวบ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงสกุลทิพย์ ศรีนัครินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงจารุภัทร เจียมเจริญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงณัฐชานันท์ ทักษิณาพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงอินธิชา โม่งเปา

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงบุญญานุช หมืนไวย์

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงพิชชากร ทรวงโพธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงวิลาสินี อินทรักษา

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงธนภรณ์ โคตรพัฒน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงปาณิสรา แซ่อึง

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ บรรจง

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงกุลณัชชา มีเย็น

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงพิชญาภา วงศ์พยัคฆ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงจิดาภา วงศ์สุริวรรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงกันติชา ทัพใจหาญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงเปรมฤดี ช่างแกะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๕๐
นางสาวนภาพรรณ เกษมโศธน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงศิริวรรณ ฉัตรนิมิต

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงธนกร ศรีสุขอร่าม

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๕๓
นางสาวพลอยไพลิน เนียมหอม

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภานุมาศ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๕๕
นางสาวปานไพลิน กอสุนทร

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๕๖
นางสาวปภาวรินทร์ แสงแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๕๗
นางสาวกนกวรรณ ชาญเวช

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๕๘
นางสาวกัลยารัตน์ ด้วงสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๕๙
นางสาวบุษรา ขาวหยวก

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๖๐
นางสาววิลาสินี เลาหะราวี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๖๑
นางสาวศิรินาฏ สุทธิ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๖๒
นางสาวนัฎฐ์ปภัสร มะลิสุวรรณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๖๓
นางสาวอธิตา วิริยาลัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงอารีวรรณ พวงแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๑๖๕
นางสาวนิศารัตน์ มากมี

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๖๖
นางสาวดาว ไม่มีนามสกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๖๗
นางสาวธันยภรณ์ รำเทียนทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๖๘
นางสาวสุรัสวดี พยาบาล

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๖๙
นางสาวอดิภา หนูเจริญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๗๐
นางสาวสุภัทรา เมืองมนต์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๗๑
นางสาวจินตนา ใจชุ่ม

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๗๒
นางสาวรัตนาภรณ์ บุตรดา

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายพีรพล แย้มดีเลิศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายปรัตถกร หงษ์ทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงสาวิกา อบกลัน

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ กลีบทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงโยษิตา พัดดง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงจุฑามาศ สุพรรณคง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ลอยลม

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงสุวรรณี หลักศิลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงธนิษฐา อินทวงษ์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงปุณิกา ปานพรม

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงปองกาญจน์ แสงสุวรรณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงสุนิสา อิมสะอาด

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงบุญฑิตา อินทร์วงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายปตมากร เจริญใจ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงชญานิน สมทรัพย์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงภูษิตา วุฒิจิราธิวัฒน์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วอนเพียร

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงพัชรธิดา แสงทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงปรีญาภัทร สายประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงณัฎชา สุมณฑา

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงปรินทิพย์ ดาบแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงปุณยนุช แก่นสาร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงกชพร ลินจี

้ ่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชะอุ่ม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงศิลา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายกานตวีร์ คงสุคนธ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายชยากร ผิวแดง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายกิตติพงศ์ กือเย็น

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายพงษ์พฤกษ์ รีแท้

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายจิรพัชร ห้าวหาญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายรัชพล ดอกแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายนฤเบศ วัชระนภาพงศ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายนเรศ ดวงดาว

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงกัลยาณี เยาวกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงชืนชนก

่

รักษากุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงปนัสยา คงกำเหนิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงภัทรวดี หัดนา

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงพัชญ์สินี คมศักดิสินธุ์

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงปนัดดา อาจคิดการ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงจิระพัชร คงกระพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงปานวาด ดีดวงพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงกัญญาภัค น้อยเกตุ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงภาสินี แสงพันธุ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงภัทรนันท์ กลันบุศย์

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๑๗ เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร
พรหมชนะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงญาณิกา ฉิมพวัน

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงกมลวรรณ เทพไทยขาว

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงปยะพร ชูพลาย

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงนลินทิพย์ สุวรรณฉิม

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงปทิตตา ศาสตร์เวช

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายกฤติน ประดิษฐ์ผล

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายฐิติกร ด่วนดี

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงสิตางศุ์ ฟกทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงพิมธดา พจน์สถิตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงจูลี-อานน์ เมอนาร์ด

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงพลอยชมพู บุญชูเชิด

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงกมลชนก ชุ่มสีดา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายธัชธรรม หทัยหิมากุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงพีรญา วิทูรผดุงกิจ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงกมลชนก จิตนิยม

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายธันยพัต กนกปยสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่เฮ้ง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วกุล

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อำนวย

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายธนิสร พรหมชนะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก่งหลวง

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงจณิสตา จันทร์ประเสริฐ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงดลลชา ผ่านสอาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายภูวิศ มามาตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายธีรพล ลิมยิม

้ ้

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายมณฑล โพธิสุข

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายนนทภพ รังษีสุกานนท์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายอภิวิชญ์ ตันติวงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายนธิศ ผิวงาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงศณิดา รุ่งเรือง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงวริศรา โพคัง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงชญานิษฐ์ แซ่เฮ้ง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายภูบดินทร์ สังบุตรดา

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายนรวิชญ์ จันทร์สง่า

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายปภังกร ด้วงพลับ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายฐปนยศ วิเศษสิงห์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายดิเรก รอดภัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายอดิศร หวานชะเอม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายวัชรพล เทียงธรรม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงสุตาภัทร อยู่ดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงไรวินท์ อินทร์พยุง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงอริศรา มาโนช

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงสหพร มังกโรทัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงวรรณกานต์ มะดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายชิติสรรค์ ประเสริฐกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ตรีลาภี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงนวพรรษ สอนดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ รัชดาอริยฉัตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงวันนิสา แก้วเกตุ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงณิชา ห้าวหาญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงธิติสุดา แสงทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายนนนที ดีศิริ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายชนาธิป บัวทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายศุภกร เสือส่อสิทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายจิระศักดิ

์

ชืนบาน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงเสาวภาคย์ ช้ามะเริง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงวิรากานต์ มาลัยอุทิศธรรม

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ปอมประคอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายนครินทร์ ชัยสาลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายทัตตพล ภิญโญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายธนพัฒน์ นาคดิลก

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายภาสกร บุญสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๘๐ เด็กหญิงศุภนัฐฐกาญจน์

สวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงสุณิสา กล้าหาญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายคณาธิป โพธารากุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายรัชพล จันทร์บุญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่อนแฮน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงรัญชนา วรรณพัฒน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงทวีพร นาคสินธุ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายกิตติชัย สุขสว่าง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายสรวิชญ์ เสียงฆ้อง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายธนภัทร บางตุ้ม

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายสันต์ธร สายสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงนิศานาถ นิลรอด

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงวิลาวัณย์ นิพนธ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายชุติพนธ์ ศรีเพชร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายนนทกร โลยะนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายปฏิภาณ แสงเพ็ชร

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายกนกชัย อ่อนตา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงศุภวดี มุขจินดา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงศรัณย์พร แช่อึง

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายวรภพ พวงผรากา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายภควัต สีทองสุก

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงพรรณษชล หีบทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงอนัญญา ธนันทา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายพรพิพัฒน์ สุ่มเจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายธเนศ เกตุกรรณ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายธนิสร ช้างงา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายประกาศิต จำนงค์พันธ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายอภิรักษ์ ทองใบ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายมนต์ธนัท รักอาชา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงธัญวลัย คงพรม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงรัชนีวรรณ บุญส่ง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงสุชัญญา ยอดน้อย

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายอัครเดช ใจกล้า

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายพีรณัฐ หนูเสิศ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายวิศรุต กองสมบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงปยาภัสส์ นุชประเสริฐ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงดวงพร บุญชูเชิด

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงณัชชา ขันยศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงกัญญาภัทร บุญส่ง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายโกวิท สังขดุษฏี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายศุภวิชญ์ มณฑาทิพย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงมธุรดา นกน่วม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงสุธาสินี บุญพา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงวรัญญา นาจำปา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงมนณิชา ภูยาธร

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงวริศรา ภู่สูงเนิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงอริสรา ติณราช

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายจิณณวัทย์ วิเศษสิงห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงกานต์รวี ดอกยอ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงอรจิรา ช่วยจิตต์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงภูวนิดา ประดิษฐ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงสุชานันท์ ประสารภักดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายวีรภัทร เยือใย

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงภัทรวดี แนแช

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันทร์ชุ่ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงพิชญา ว่องวรพรกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงวาสนา ขาวสะอาด

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายจิรัฎฐ์ รูปเทวิน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายสาธัตถ์ ผุยหนองโพธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิจันทร์

์

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงขวัญจิรา สมสี ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายจิรัฏฐ์ คำยอด

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ อคิราภาพงศ์ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทิมบ้านคอก
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงณัฐธิดา กาฬภักดี

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายธนกร สุเมธี ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายธนกฤต พรหมวรณ์

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายธนโชติ ปาลาศรี

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายธีรโชติ ระงับไพร ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงบัญฑิตา พัดไสว ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ กัณหเสลา

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายศุภวิชญ์ ธรรมแท้

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายสิทธิชัย แรกไธสง

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายอชิรวิชย์ สอนประโคน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายอุดม แก้วงาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายเดชาธร นิลสอน

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายฐิติพงศ์ ชมเชย

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายวิศรุต จงใจภักดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายทวีศักดิ

์

แซ่จาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายนราพงษ์ กระดังงา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายกิตติธัช คำวงศ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายสรวิชญ์ รักษาเขต

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายสิทธิพร พุทธะชา

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงณัฐนารี ทิพย์ชิต

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงพัตรพิมน มะลิผล

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายภูริช นำพา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงจณิสตา พินิจมนตรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายพรพนา นำนวน

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงฉันทพิชญา แก้วเกต

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงณัฐพร หมืนนรา

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงมาริสา นุ่มเจริญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงกันยากร สุนานนท์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงสุภัสสรา วิไลวรรณ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงเจศิรา พูแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๗๔ เด็กหญิงจรรยมณฑน์ ใจบุญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายวรพล ชำนาญนาวา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงแพรวาว วรรณศิริ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงปพิชญา กอกุลชัง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายธนกร แดงเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายภัทรพล ดีจัด

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายสัณหณัฐ หมินแดง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงอารดา นิยมวงษ์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงสิริกร เนืองยูร

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงกนกรัตน์ วิเศษสิงห์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงอภิษฎา ปูชณียพันธ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายนนทวัฒน์ พวงมี

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงเหมือนฝน มีคุณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงฐิติพร เซียงหลิว

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายกฤต เข็มทอง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายณัฐยศ พอกเพิมดี

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงนทชนก ธรรมโชติรส

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายภูริทัต น้อยหลุบเลา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายธนภัทร พัฒนวงศ์กำจร

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายรพีภัทร สำเนียงดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงสุรัสดา นากา

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงณิชากร วงษ์โต

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงชนาภา หนูอ้น

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงมาริสา สงวนศักดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายไตรภพ รอดยิม

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงวนัญญา ปนทอง

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายภูรินทร์ พลอยศิลา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงบัณฑิตาภา พรมหอม

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ เขียวเพียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงพิชญา ทรัพย์ยอดแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงอรพรรณ สุภาพ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายสรรชัย ขาวคล้าย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายสุขวิทย์ ศะศิธร

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงธรีญา ชัยหงษา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายศรวัส วุฒิเอก

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงณัฐจิรา สุขมณี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายวิทวัส เล้าอรุณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายธนภัทร กุลเฟอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายจิณณรัตน์ เกียรติสาคร

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงทิฆัมพร ทวีระวงษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงพนิตานันท์ จันทร์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงพัชราวดี เกศูนย์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงอาลิสา สะสม

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายสิทธิพล รัศมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายศิวกร เหมือนเขียว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงฐิติมา พรรณา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงกนกอร ใจดี

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงมาลีณี ปนแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงเมษา พุทธะเฮ็ง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงพรสินี ขาวขำ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายอนุชิต เทพหลวงแสน

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงณัฐธิดา พิกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงอารยากร โตเย็น

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายพุทธภูมิ เหมือนแดง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายอนุกูล เจริญโต

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายอัษฏางค์ เหมือนจิตต์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๓๐ เด็กหญิงพลอยกาญจน์
เหลืองอมรศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ ทิพรักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงเกตน์นิภา ธรรมสาลี

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงธนาพร พิสูตร

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงศุรภา โพธิเงิน

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายชิติพัทธ์ ผิวสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายธนเสฐฐ์ ผู้มีจรรยางาม

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายยุทธนา แม้นจิตต์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงวาสิตา จิตร์สูง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงยศวดี ยิมทอง

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายอัครชัย แสนสุภา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายสมศักดิ

์

แก้วโสภา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายธรฤทธ อินทร์เกตุ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงชลธิชา นพวงศ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายภานุพงษ์ สุขนิม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิทอง

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงสิริกัญญา โพธิทอง

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายสิรภัทร แสนสม

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายชวกร ทองคำขาว

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายปฏิญญา นราทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายรัชต์ชัย เลิศวิโรจน์ถาวร

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายธนาวุฒิ เซียงว่อง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงจุฑามาศ เข็มทอง

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายพันธกานต์ ภู่สุวรรณ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ ยางเดิม

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายปวริศร์ อ้องาม

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายปกรณ์ โภคา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงภัทรวดี แช่มลบ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงธันยรัตน์ นิลยะไทร

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงปาลิตา อนันธมงคล

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายชานุ แก่นจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายวาฤทธิ

์

พิกาพวง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายเอกนฤน หนูเล็ก

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ หลักทรัพย์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงญาดา ธนะฤกษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงญาติกา โมกขพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงวรวลัญช์ ชุ่มเพ็งพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงอมรกานต์ สุริยงค์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงอรพินท์ ศรีสังวรณ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายพงศพล ใจดีสกุณี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงชนากานต์ ปานยิม

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงรัตนกร ภุมรินทร์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงเบญญาภา ฤทธิศิริ

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงจิราพัชร ปานเปย

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงไพลิน ผิวผ่อง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงทิพย์ปภา ศรีบุระ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงชลลดา สาหร่าย

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงสุธาสินี ชูเลิศ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงพัฒน์นรี จัตตุพรพงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงจิตรลดา ยงทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงชนัญชิดา เกาะลอย

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายถกลกานต์ ศรีจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงวราภรณ์ กิจศุภไพศาล

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงกีรัตยา บุตรขาว

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงสุจิตรา กาวิโล

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงธิติมา พิมพ์สุวรรณ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงวรัญญา พงษ์หนู

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงขวัญจิรา ใหญ่โต

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายกฤษณพล บุญประเสริฐ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงปราณปรียา สมรส

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายทีปภัทร เคหะนาค

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ญาณะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงพรนิภา หลอมทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ จานนอก

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายฉัตรผาภูมิ จันทร์คล้าย

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายอรรถพล ถาวรรัตน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายรัฐภูมิ ศักดิบุญญารัตน์

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายสุทธิพงค์ โพธิเย็น

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงอรรถวดี คําชู

้

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงรัชติกาล ภุมรินทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายอานัส แหวนเครือ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายศิริโรจน์ วันทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายภัทรกิตติ

์

สุขนวพร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงศิริกัญญา พวงแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายฐิติวัฒน์ ชืนอารมย์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงธมนวรรณ จันทรสูตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงแพรพิไล ออมสิน

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายธนภัทร จันทรภักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายเอกฤกษ์ ศรีศรัทธาภา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงลักษิกา สังเงิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงอัจฉรา คนตรง

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงจรัณธร ศรีสวย

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงนัชชา แจ่มสี

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงวชิรฎา คำสุวรรณ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงสุคนธรส อุณหนันท์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงชนิดาภา ประเสริฐ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายธนากร ยงยี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงพิชชาพร ขำช่วง

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงสิริภา อุ่นจิต

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงอณิษฐา ปลอดโปร่ง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายกิตติภูมิ ปรางเทศ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายจิรพัฒน์ คนทองดี

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายกัลยกฤต คงวล

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงธนาวรรณ วงสิงห์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายศรัณย์กร เข็มทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงณัฏฐิกา เอกจิต

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายระพีภัทร พิมพ์แจ่ม

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายสุทธิวัฒน์ แจ่มเทียงตรง

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายประเสริฐ บุษราคัมกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงอริสรา นาสวนรังษี

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายธนพัฒน์ โฉมชัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงพีรชญา อุ่มแชม

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงมโนทัย เฉิดฉาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายสุวิจักขณ์ ขันธจีรวัฒน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายอรุชา อยู่แปน

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายพศวัต เหียวนา

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงภลินี โภคา

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงณิชาภัทร เกาะลอย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ นิรมิตวสุ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงณัฐธัญญา เอียมสอาด.

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายชินราช วงษ์ขันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ ลิมศิริสัมพันธ์

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายเพียสจิรพัชร ปาเขือ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายราชศิริชัย น้อยประเสริฐ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายกฤตยชญ์ สกุลสุข

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายจิราทิป อินถนอม

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงนรีรัตน์ วัฒนกิตติธราธร

์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายนนลภพ พ่วงกลาง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายกรณ์พงศ์ไกร เพชรเรืองกุล

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายวรายุทธ์ ผุดผ่อง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายชานน พรหมเพชรนิล

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายรพีภัทร

หวองเจริญพานิช
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายดนัย ลีวัฒนา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายชโลทร ใจเฟอย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงวรรณนิษา คงศิล

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายมันคง

่

สังสอน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงณิชารีย์ เหมือนปอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายณัฐวร คงลือชา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงกุลิสรา แซ่เอียว

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงสุชาวดี ปลาทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงฐิติพร เรืองเทศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงกาญจนา ศรีทับทิม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายสิทธิชัย วิไลวรรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายวีรภัทร ชัยเลิศ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงวรรษา มะลิวัลย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงโศรยา โพธิเงินงาม

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงธนพร มะลิพุ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงดวงกมล มังสมบัติ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๖๘
นายชนินทร์ สินธุมา

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงนพรดา พันธ์เอม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๗๐
นางสาวเกสร ธาราวนารักษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๗๑
นายณัฐนนท์ โพธิทอง

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๗๒
นางสาวเมธินี กัมปนาทชลธี

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๗๓
นางสาวชุติกาญจน์ ถินผาแดง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๗๔
นางสาวพานตะวัน เพลินไพรเย็น

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๗๕
นายติณณภพ เมฆพยอม

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงธนพร มินจันทึก

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงอสมาภรณ์ เหมะรักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงปยกาญจน์ สวนเสน่ห์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงศิริพรรษา สอบสวน

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงกฤตญา ชืนชมน้อย

่

๓๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงธีรภรณ์ เหลืองอมรศักดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงต้นลักษณ์ ชำนาญกุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงนุนิสา บุญแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ แก้วปรัเสริฐ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายชญานิน เพ็ชรเลิศ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงกชกร แพงลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงศศิวิมล อินทร์พันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงทัศมาภรณ์ จอมมาลา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงสิริวิมล กานนชวลิต

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงบุณยานุช ภูมิสุข

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงบุณยาพร ภูมิสุข

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงไอรดา ลีธีระ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เทวสังฆาราม  

กจ ๒๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายจิรภิภัฐร์ ธนาภัทรชัยสิทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายกฤตเมธ ธีระกุลพิศุทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายกิตติวรรตน์ โสภา

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วบัวดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายก้องภพ วรศิริ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายจักรพัฒน์ กล้วยแดง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายจุลกร เนตรสุวรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายชินกฤต อ้นเชิด

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ฤทธิภักดี

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายธนภัทร ทามแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายภครัช บ่อบัวทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายภูมิธรรม กลำกลิน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายภูวดล ปุญประวัติ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๐๖ เด็กชายรวินทร์วรรธน์
ตะโกใหญ่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายวรชิต แผนคง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายวิชชากร

ก้องกิจบูรณาการ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายสุรวิทย์ นำใจดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ตาลสกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายอิทธิพล โพธิป

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ทนนำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายไพรัตน์ สุทธินันท์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายกฤติน ปสงห์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายกฤษณ์นัยน์ ชูประเสริฐ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายกายศิต แพ้ชัยภูมิ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายกิตติธัช นิมเจริญ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายชัยพันธ์ จันทร์นุ่ม

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายณราชัย ชาววังไทร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทรขันตี

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายทินณภัทร แก้วดำรงค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายธนัท สอาดวงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายธนเดช นันทะศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายธันยธรณ์ วัฒนศรีธานัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายธีรุฒ ศรีทองดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายปฏิภาณ ชงกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายพิทยุตม์ เพลงปาน

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายพีรพล ครุฑวงศ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีทับทิม

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายพีรวัฒน์ ประชาฉาย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายภูตะวัน ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายยิงยศ

่

อ่อนสร้อย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายศกลวัฒน์ วิจิตรศิริโชติ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายศิรภัส ทองเจริญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายสรยุทธ จิตต์นิยม

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายอัตะนันต์ วันจันทึก

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สง่าโฉม

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายโชติชยุตม์ ไทยเจริญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายกฤตนัย ครองหนองแดง

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายกิตติกุล หาญกล้า

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายกิตติพศ รู้พินิจ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายฆนัท วงศ์สกุล

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายจาตุรนต์ แซ่จิว

๋

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายชัชชัย วินิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๔๕
นายณัฐพล ประทุมทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ แก่งหลวง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายธนกร ภัทราพรพิสิฐ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายธนบดินทร์ ธงพุทธรักษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายธิติวุฒิ อินดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายธีระพงษ์ ดีคล้าย

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายปวรุตม์ อินทร์พรหม

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายพงษ์เทพ อุไรรัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายพรชัย อำพันทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายพิตตินันท์ ทองธรรมชาติ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายสุเมธ หนูขาว

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เอียมสอาด

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายเดชาวัต แก้วประเพณี

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายเมษา ปนแตง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายกัญจ์ กลินจำปา

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายกันตภณ ภคาพัลย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายจีรวัฒน์ สุทธิอาจ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายถาวร ฉลาดพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายทศพล ประหยัดวงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายนนทกานต์ งามเลิศศุภร

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายนนทพัทธ์ เหลืองอมรศักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายปรวิศร์ โชคเทอดธรรม

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายภรภัทร อุ้ยฟก

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายวรดิษ บ่อสิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายวัชรพล เทพเทียน

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายวิกรานต์ โชคเกษตรชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายวีรภาพ ศรีภุมมา

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายสรพัศ จันทศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายเตชินท์ พานทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายขจรศักดิ

์

คงเพชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายจิณณพัต อ่อนน้อย

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายจิรเมธ บุญจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายตนุภัทร รอดด้วง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายธนาวินท์ แพทย์ประเสริฐ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายพฤฒิพงศ์ ยงสุวัฒนะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายยศนันท์ งามขำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายยศพนธ์ สังข์ศิลปชัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายวชิรวิทย์ ชมสกุณี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายวัชระ อุทัยผล

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายศุภกร บุญสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายอัษฎายุธ ฉายอรุณ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายจิรายุ พุ่มน้อย

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายชลกฤษฎิ

์

แจ้บุญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายธิติกานต์ สัตย์ธรรมรังษี

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายพิธาวัฒน์ เกตุมณี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายวาริน ขุนณรงค์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายวิธวินท์ ไวย์วิทยา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายธนดล ฉำแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายนนทกร เลียมวิไลรัตน์

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายเสฐียรพงษ์ บริสุทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายกรกฎ สีเดือน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายกรรวี หมวกเทศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายชัยยุทธ คำปาน

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายชัยวัฒน์ พันธ์พืช

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายทัศน์พล เสมแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายนพณัฐ คงกระพันธ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายประกาศิต พันธุ์แตง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายปริพงษ์ สรวมนาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายปวริศ จันทร์จู

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ วิเศษสิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายพีรภัทร ปรางจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายพีรภัทร์ สุภาพ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายภัคพล แดนธรรม

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายภานุพงษ์ เชือดี

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายภูมิน ปนตุรงค์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายวีรภัทร ไชยตาแสง

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายศักดินนท์ พุ่มย้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายศิวกร ช้างเชือวงษ์

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายอัครพนธ์ เนยไธสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายเนติ มีทรัพย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายแทนคุณ ธัญธาดาพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วาจะเสน

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายศุภากร แก้วหนองโพธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายกฤตฤกษ์ แสงศุภมิต

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายกฤติเดช วิจิตรโชติ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายฐิติวุฒิ กวางคีรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายณฐพนธ์ ประยูรมหิศร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายณัฐกานต์ สร้อยนาค

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายณัฐดนัย กริมใจ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายณัฐภัทร เซียงฉิน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายธนะพัฒน์ พงศ์พัฒนรัฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายธราเทพ ศรีอรรชนานันท์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายนิพล ปานพวง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายพฤทธิพงษ์ ปนทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายพัสกร โชติกเดชาณรงค์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายพิศิษฐ์ บุญอ่อน

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายภาณุพงศ์ เจิงสอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายรพีวิทย์ วารีสถิตย์จิตร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายสมการ กังน้อย

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายสิทธิโชค อินทวัฒน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายเตชิต เฮ้าสกุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงกันยารัตน์ บัวหอม

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงดรัลรัตน์ ใจรักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงนันท์ธิชา บัวสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงปาณิศา เอกสาร

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงปาณิสรา สันติสุข

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงภัคจิรา ชนะชัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงภารดี เสวกวาป

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงสริสา พงษ์ศักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงอนามฤณ อินธิบาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงอรไพลิน ทัดวอน

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๔๖ เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์
วัฒนา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงเมธาวี สุมาลย์มาศ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายกิตติกวิน ศรีแดง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายกิตติชัย ประเสริฐสุข

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายจตุรวิทย์ ประเสริฐกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายจารุกิตติ

์

บรรทัดกาญจน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายณัฏฐชัย สอนใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายทวีคูณ พูนสิริ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายธนดล ธรรมาภิรมย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายนนท์นรุตม์ บุญยศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายนนท์ปวิธ จิระดิษฐ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายพัชรดนย์ จารุถิระสวัสดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายพัชรพล กิตติวิรยานนท์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายภูมิดนัย ช่วงไชยกิจ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ เทียงธรรม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายภูษณะ อารมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายสิรภพ เหลืองประเสริฐ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายหัสดิน ซิบเข

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายอดุลวิทย์ อดทน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายไปศล สิงห์เรือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงกุลชา จินจารักษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงจิระนันท์ จุฑาทิพย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงชนกานต์ พัวทัด

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงชิดชนก จิตธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงญาณิศา ญาณะณิสสร

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงญาณิศา ขันทวี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงณฐนนท์ เฉยบรรดิษฐ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงธันยพร สถาพรพิบูลย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงภคนันท์ กอวงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงวรรษชล คงเพ็ชรศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงวรัทยา สัมพดา

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงศศิวิมล สวัสดิหิรัญกิจ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายอพิชญา พงษ์ศักดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงอัญชิษฐา อายุยงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายก้องกิดาการ บุเงิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายชัยวัฒน์ น้อยยิม

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายฐิติวัฒน์

อุณหสุทธิยานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายณภัทร ลีวัฒนา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

นาคเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายปญญาวุธ วรรณะรุ่งโรจน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายพันธวัสส์ บุญเฉลย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายภูดิศ คล้ายคลึง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายรัตนโชติ บุญช่วย

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายวรโชติ พรวัชรชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายวัฒนชัย ทองมี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายวิธวินท์ ปล้องนิราศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายสถาพร สัตยชิติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายเจษฎา เซี่ยงหวอง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงกฤติมา สำราญวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงกฤติยาพร วันเพ็ญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงกัลยดา กองพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงปณพร มุสิกรังศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงปณิสรา โมกขพันธ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงปยวรรณ แซ่ตัน

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงผดาชไม สุประพนธ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงภัทรพร อินทร์แก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงศรวณีย์ คำฝาง

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายศศิกานต์ ไคลมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงศศิชา พุฒิลือชา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงสินรดา เกียรติอมรเวช

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงสุรภา พนมชัยสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงเพลงพิณ ภูริเทเวศร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๐๘ เด็กชายเด็กชายกฤติณ
กำจรกิตติคุณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายกฤษฏิ

์

เนตยากร
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายจิณณภัทร เล้าเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายจิตรภานุ

เจนกาญจนวรวุฒิ ๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายชยวุฒิ จันทร์ชนะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายชยุต โฆษิตวณิชย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายณัฐชานนท์ มงคลรัตนาสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายธนกร สังข์เงิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายธนดล ท่าฉลาด

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายธีธัช แสงจินดา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายพงศธร

เอ็ดเวิร์ด บุญอารีย์ ๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายพัชระ ยันตะพานิช

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายภคนันท์ แซ่ตัน

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายภูวิช สบายเหลือ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายวงศธร สร้อยทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายวรากร

กาญจนแพทย์นุกูล ๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายเอกวัสส์ เอือสุขนุกูล

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายแผ่นฟา พิลา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงกวินทิพย์ อนันตกิจโกศล

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงญาณิกา เชาวนเมธากุล

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงณัฐนิชา มากิตติธร

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงณัฐวิภา ขวัญชู

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงธัญจิรา ลิเลิม

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงนภสร ชำพาลี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงนิภาพร ธีระแนว

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงพิชชากร เจริญยงอยู่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงพุธิตา มงคลทิพย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงภัณฑิรา ชินวัฒนกาญจน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงศุภสุตา ผ่องใส

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงอุษาคเนย์ ม่วงแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงไอศิยา ศรีปญญา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายจิรัฏฐ์ ชุมมะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายณัฐภัทร ภักดีศุภผล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายธนภัทร พรหมเกิด

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายธนากร ทองปลาย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายพรหมมินทร์ กาญจนภวนาถ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายพีรพัฒน์ มาศศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายภูมินทร์ สุขขุม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายสรวิชญ์ คำมูล

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายเปนต่อ คล้ายนุ่ม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงจิรัชญา เนียมหอม

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงชินาธิป พงศ์พันธ์ศักดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงญาดา เหลียมเพ็ง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงดีลดา แห่งธานีราเมศ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงบุณยภัทร สืบหิรัญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงปารมี ธรรมกุลางกูร

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงปุณยนุช ต่วนวิวรรธน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ชไม ใคร่ครวญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงพิสชา เนตรสว่าง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงมาริสา ยูงศิริกาญจน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงรินลนี มีสมิง

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงวณัชกานต์ มารัตนะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงวรรณวลี นพรัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงสุรภา เลาหอุดมโชค

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงอัณณา นามมัน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงลัคนา สร้อยทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงแพรวา มันคง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงโชษิตา กังสภัทรกุล

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายชนาธิป ยังดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายปภาวิน สินเจริญชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายวริศ จิตติชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายศิโชค แปรคันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงปรางทิพย์ เฉลิมวิบูลย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ ทรงจิว

๋

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๗๒ เด็กหญิงพลอยนำเพชร
เนตรทิพย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงรมิดา กุลสุ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงวริศรา หล่อศิลาทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงวิภาวี กลินหอม

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงศิรภัสสร มุจลินทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงสริดา เห็นสว่าง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงอรไพลิน วณิชยาพณิชย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีนิถิ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงอิสรีย์ ระบอบ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายคณิน คชสิทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายฉัตรเชาว์ สุดยอด

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายชัชชัย ยุ่นเพ็ญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายกันตภณ พงษ์ไพบูลย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายกิตติพัฒน์ มณีโชติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายกิตติพันธ์ ธิบดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายจารุวิทย์

ตังอุดมภพโสภณ

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๘๘
นายธวัชชัย พิมพ์สุวรรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายธีรวัฒน์ พินิจรอบ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายนฤเบศร์ วิชาชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายบูรพา หานุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายปรีชา ศาลานนท์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายพณิช เกตุจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ วิศิษฏ์ธรรมศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายกษิดิศ จำนงกุล

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายฉัตรมงคล แซ่จง

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายชนาธิป สมผิว

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายชยพล ภัทราพรพิสิฐ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายณัฐวร พวงกลิน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายก้องภพ นำดอกไม้

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายกิตติภณ อินสว่าง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายจิรเมษฐ์ บุญคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายชลกร ชินนะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๐๔
นายทรงสิทธิ

์

กอฟก
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายปพณ ประเสริฐกุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายนพณัฐ วงศ์น้อย

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายอนุวัช ชรินทราวุฒิ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายกฤติพงศ์ วชิราปญญาวงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายชาคริต เจิมจรุง

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายกฤตภาส ยังอยู่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายชนแดน เกษรบัวขาว

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายธนเดช เปรมประเสริฐ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายธรณิศร พิทักษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายปราบ สุมาลัย

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายภูวณัฐ เอกจิตร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายรัตนพรรณ รัตนบุรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายอนุภาพ แผ่ประเสริฐ

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายกิตติพงศ์ เชือวู้หลิม

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายชวนนท์ ชืนเย็น

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายธนัทภัทร โทธกานันท์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายอัครชัย ทองสิมา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายคุณานนต์ ยุบลบัณฑิตกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายชาคริยา ว่องจริงไว

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายญาณวรุตม์ แสงสีเหลือง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายฐปนรรฆ์ เย็นสรง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายธนากร ประสพโภคากร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายนัทที แย้มพุ่ม

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายสุวศิน สาระ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงจุฑาพิมพ์ วงศ์สุทธิเนตร

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงชญาณ์นินท์ โมคศักดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงกัลยากร มิงเมือง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงกุลนิศฐ์ เสมสมญาติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายกวีพงษ์ ชืนแสง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กลีบสัตบุตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายศิวปรีชา เชือวัฒนสังข์ศิริ

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายศุภวิชญ์ รัตนเจริญธรรม

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงกชกร กสิกรรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงกรกนก วานิชศุภชัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงจิรัชยา แสนเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงชญาดา มากมี

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายธนภพ จันทร์มณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายธนภูมิ จันทร์มณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายนิธิทัต สินสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงฐิติชญา เอกอนุพนธ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงมนัสสุณี มานะรังสรรค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายชิณวัฒน์ ถาวรกุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ โสภาแปง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายคุณากร รุ่งสว่าง

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมรูป

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายภัทรเศรษฐ์ ตันประทุมวงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายพลวิชญ์ ทองแก้วกูล

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๕๒
นายกวิภัฎ แสนสม

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๕๓
นายธิติสรรค์ เฮ้าประมงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๕๔
นายสิขรินทร์ คอนหาญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๕๕
นายสวิตต์พล ทิมหอม

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๕๖
นางสาวแพรพรรณ งิวเซอร์

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๕๗
นางสาวณัฐชา สังข์ทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงวราภรณ์ มะลิวัลย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๕๙
นางสาวอรณิชา แย้มหงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๖๐
นางสาวธัญญารัตน์ ประเสริฐผล

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิสุทธรังษี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายนวมินทร์ ก๋งพิว

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ สุนทร

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงกวิสรา พัฒนมงคลเชฐ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงกัณฐมณี ดาบทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงจารุภา ธนเศรษฐสิริ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงชนิดาภา มานะชัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงธันยพร ก้อนแหวน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงธีรภรณ์ จำปาหอม

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงบุญยานุชษ์ ใจหาญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงปาจรีย์ บุญยงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงพรประภา ศรีประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงพัณนิษา วิบูลย์ศักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงร่มไทย ตะพัง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงวรรณรดา ทองนุ่ม

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงวริศรา ไชยชาติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงวานิลา อ่อนเบา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงสุภาพร กุลไชยกุล

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงอรณิช ผิวบัวคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงอุษมา ผ่องสะอาด

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายกฤษกร คำปาน

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายณัชพล เอียมใจดี

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายณัฐพงศ์ คงกระพันธ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายธนภัทร พรานไพร

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณภูมิ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายสถาพร จักรายุทธ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายอติวัณณ์ ปอมหิน

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงกฤษณี เข็มอุดม

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงจณิสตา รุ่งสว่าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงจตุรพร หล้าช่อง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงจิตตวดี นุชนิม

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงณัฐพร พรานไพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงนลินนาถ กันขำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงปภาดา ระวีรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงปริชมน มีสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงสุชานันท์ หอมหวาน

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงแสงเทียน ภาจำรัส

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ พันธ์วิลัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายชวกร ปานอุรัง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายธีรพัฒน์ สระทองพรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายสุเมธ กิงทัพหลวง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงกรกนก ปุณณะการี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงชวันรัตน์ จันทร์คงวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงณัฐฑริกา เบญพาด

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ปยรัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ วงษ์แก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงนฤมล ขันขาว

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงไรวินท์ คำหอมกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงสวรรยา ศรีพิกุลทองดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงกิตติชัญาณ์ มณีชณาพงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงกุลนัฐ จันทร์นาลาว

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงธนัชพร พิทักษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงบุษยา คงควร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงพนิดา พงศ์อัมพรทิพย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงภัทรศยา เพ็ญพาด

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงลีลานุช สาลีผล

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย เทพนม

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ กุมุทสุทธิกุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงสุตาภัทร เห็นประเสริฐ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงอมลรุจี สมศรีจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงอรุโนชา คล้ายคลัง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๒๑
นายเจ ไม่มี

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงเจนนิสา โพธิสาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เซียงว่อง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงชลธิชา หวังหิน

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงชลัยรัตน์ พัฒจันทร์หอม

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงพรนภัส การไถเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายวรพรต ศิริฤกษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายศิโรมัน เพ็ชรเทียร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายแสงชัย โรจน์ธนิกกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๓๐ เด็กหญิงชนิษฐาพัทธ สืบจากอินทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงฌัชชา ใจเอือย

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงต้นฝน น้อมเเนบ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงปริชณ์ลดา พาดำเนิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงพรรษชล ศรีฮอแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงพิทยาธร ทองรอด

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงมัชฌิมา จิตต์น่วม

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงมุกดารัศมิ

์

เเก้วเหล็กไหล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงวรรณพร เชืองาม

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๓๙ เด็กหญิงวรรณพรรธน์
จันทรมงคล

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงวรวรรณ ขุนคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงวริศรา วิเลิศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงสุภาสินี เสริมสุข

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงองค์อุมา บูชา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงอักษราภัค ปยศทิพย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา

กาญจนจินดาภรณ์ ๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงณัฐธิดา บัวขม

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงบัณฑิตา พุทธเจริญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงปณฑารีย์ เพิมนาม

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงอริสา นิลสุวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายธนวัฒน์ ทองเงิน

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายสุรดิษ เพ็งแสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ใจซือ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงปวีณ์นุช เทียนชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงปยภรณ์ ท่าฉลาด

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงผลิดา ดอนทองแดง

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงพิชญ์นรี คล้ายสินธุ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงพิมพ์พลอย สิทธิสร

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงมนภัทร เสนาะเมือง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงสิปโปทัย บุญสม

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงสุภาพร ทะลอน

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงหทัยภัทร บุญศิริ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายอมรเทพ จงพิพัฒน์วณิชย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงกนกนันท์ อัศวเมฆิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจซือ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงนิภาวัลย์ อุ้ยฟก

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงพรธวัล ยีรัญศิริ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงอารียา เคหัง

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงกรรวี กลินพยอม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงณิชาภัทร อินทร์หอม

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงธนสร จำปาทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงพิชญวดี ชำนาญปา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงศุภิสรา บัวทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงเยาวภา สิทธ์ธนังกูร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงแพรวพรรณ วงศ์จำนงค์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายกิตติพงศ์ เชือรุ่ง

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายภัคพล เฟองฟุง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงอุดมพร ฉายอรุณ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงเนตรณัฎดา แพลอย

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายกัณตนันท์ ขุนพระเดิม

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงกฤติภา สีโนรา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงฐิตินันท์ วาจาอ่อน

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงภัทรภร ทองเชือ

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงวริศรา จดจำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงสุทธิตา รอดรักษา

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายพงศกร ยิมทอง

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายพีรณัฏฐ์ ศรีโกศล

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๘๘ เด็กหญิงฐิติรัตน์มนตรา
โพธินาคเงิน

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงณัฎฐ์พัชร์ ศรีเครือแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายธีรานนท์ เช้าชืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายณภัทร ฉิมพะวัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายศักชาย บัวกลิน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายวีรชาติ ชาวไร่นาค

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายกอบเดช วงษ์วรแสง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงกมลวรรณ -

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงรุจิรา สายทองดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ สังประเสริฐ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๙๘
นางฉันทพงษ์พรรณ จินดาวงษ์

๒๐/๒/๒๕๑๒
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๐๙๙
นายณัฐพล พันธ์บุญนาค

๒๓/๕/๒๕๐๙
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๐๐
นางสาวธนิยา ธนสิริวิคุณ

๓๑/๕/๒๔๙๖
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๐๑
นางธัญทิพย์ ทวีชัยเศรษฐ์

๑๘/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๐๒
นายระวินทร์ รุตานนท์

๕/๑๑/๒๕๑๑
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๐๓
นางวรุณรัตน์ เงากระจ่าง

๑๘/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๐๔
นายสมควร สวัสดิโสภา ๘/๕/๒๕๑๔ โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๐๕
นายสันติ บำรุงรักษ์ ๑/๑/๒๕๑๖ โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๐๖
นางสาวสิรีลักษณ์ แก้ววิเชียร ๕/๑/๒๕๑๓ โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๐๗
นางสาวอมร อินสำราญ ๙/๗/๒๕๑๓ โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๐๘
นายเกษมศักดิ

์

ศรีสมนึก
๑๔/๓/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๐๙
นางสาวเบญจา ธนสิริวิคุณ

๓๑/๕/๒๔๙๘
โรงเรียนวัดท่ามะขาม

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ เสนาบุตร

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ ธัญญผล

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ภิญโญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายกิตติธัช พันธ์กิง

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายเอกอนันต์ ชำนาญกุล

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงเพชราภา ศรีนิล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงธนาพร มลิวัลย์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงปยวรรณ มงคล

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุทธวิรีสรรค์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ชำนาญกุล

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา โพธิเงินงาม

์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงสมิหลา เจียเจริญ

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สง่างาน

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงสุริยา

ไม่ทราบนามสกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

สุริยธน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงเกตน์สิรี ประหยัดวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายชนะชล เกตุพุ่ม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านยาง

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายเนติธร อุดม

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายฤทธิธิชัย

์

ทับทิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายจักรพงศ์ ว่องวิการ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงอุมากรณ์ สังขกมล

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงวนัสพร สมัยนิยม

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงอรวรรณ แสงเครือ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดใจ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงแพรวา เหลืองละเอียด

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงนิรานุช พลจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ภารตรัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงจันทกานต์ แจ้งกระมล

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวหิน

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงรุจิษยา เทียมเมฆา

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายรุ่งโรจน์ เทียมเมฆา

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ชุวัสวัต

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงใกล้รุ่ง หงษ์อินทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายธำรงชัย ราคา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายอนุรักษ์ นำใจสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายฐิติธร พุทธชู

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายอังกูร สังข์ทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายสุทธิพร สืบเพ็ง

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงปนมุก ชืนชม

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ พืชพันธ์ไพศาล

๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงชลธิชา เหลืองอราม

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายสมศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายสุนิมิต เหมือนบัว

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายสุวรรณภูมิ วิทยาลัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 'อุดมราษฎร์วิทยา'

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์เจริญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงยุพาวดี แซ่ตัน

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงหฤทัย ไพรเถือน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงสุธาศิณี ลับแล

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายจักรกริช สุขกากิจ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงเทรี

่

เมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงสุนิษา สุขประเสริฐ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงพร -

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงณัฐชยา สง่างาม

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายพุฒิพงษ์ บุรีขันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายธันวา เรืองแสง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงณิชา สุขสำราญ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายสมรัก -

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายปยะ มิตรางกูล

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายวีระวัฒน์ เยือใย

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงพิมพ์พิชฏา ปภากุลพัฒน์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงสุกัญญา วินากรม

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชะนะงาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงศิรินันท์ เนียมทรัพย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายอดิเทพ ท้าววิบูลย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลับแล
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายวีรภาพ เกตุแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายชนวีร์ โหรา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายพิทักษ์ เรืองเกษม

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๗๗
นายซอร์ล เมา

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงสิน่า เมา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายปณณวัฒน์ อ้นเกตุ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๔ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายวิณุวัฒน์ แซ่จิว

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยนา

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายชัชนันท์ จันทรักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงสุภา -

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายชนัดพล วัฒนวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงนลินรัตน์ เยือใย

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายสมชาย ไม่มี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายวสุพล วรรณาวงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ โหรา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงดาว เจริญสุข

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงแพรว -

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงณษมา ปภากุลพัฒน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงนริญญา อิมดวง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงปวีณา ประการะนัง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๙๔
นายวสันต์ คูหา

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายสุวพิชญ์ ห้าวเจริญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายวัฒนะ แซ่ตัน

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายอนุพนธ์ สร้อยทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายธนวัฒน์ ขันทองดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงนิสา ปนป

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงนีรนุช ครุธวงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงประภัสสา ไม่มีนามสกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงอัมรา ไพรเถือน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงแพรทอง พรมทา

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงอัมรา บุญภา

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายธันวา สุทธิ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๐๖
นางสาวหยก สินธุ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายณัฐภัทร สง่างาม

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงเอ้ -

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายชนน -

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงพิมพา ไม่ปรากฎ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายแดง

ไม่ทราบนามสกุล ๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายปญจพล จันทร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๑๓
นางสาวนภาภรณ์ บุตรศรีทัศน์

๒๕/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๑๔
นางสมหวัง เครืองประดิษฐ์

่

๒๙/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดท่านำตืน

้

วัดกาญจนบุรีเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๕ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายธนศักดิ

์

ปโย
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายธนากร จิระพรรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายนรภัทร เสรีรัฐ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายบรรณสรณ์ รอไกรเพชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายพีรเดช มารศรี

๐๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายอภินันท์ หรีหร่อง

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงกัญญารัฐ วัฒนา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงญาณิศา กุโรรัตน์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงธัญพิชา พรหมมา

๑๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงปริมสิริ แท่นรัตนกุล

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงปุณณดา สุวรรณฉิม

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงพนัชกร ช่อมะลิ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงอภิชญา นุรักษ์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงประภัสสร เขาวิวงศ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงคินนันศร ไม่มีนามสกุล

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจันอุย

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายชัยชนะ ไม่มีนามสกุล ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจันอุย

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงภารดี ไม่มีนามสกุล

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายวรินทร พิมพ์สอาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายศิริวัฒน์ ฟกเถือน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายธันวา โสภา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายธิติศร ปนทรัพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายธนพร เรืองจรูญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันอุย
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายสุพจน์ ยศศักดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงชลธิชา ผิวพิมพ์ดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงวันวิสา ซือตรง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ สุขอร่าม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจตรง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายภูชิต บัวบาน

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายอัษฎา เขาเขียว

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายกีรติ ใจตรง

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงปริญญาพร ใชฮะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายธนัท จันทิมา

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงศิริวรรณ พนะที

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายสมเกียรติ ครุธวงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงพรนภัส หอมชืน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงศจิยา กันทา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายดนุนัย ทองประสม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายพงษ์ศรี แก้วอากาศ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงพิชญ์นารี จันทร์ทอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายอภิวัฒน์ พวงรางสาด

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายสมภพ งามดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายวรพจน์ จินดาพงษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายสุชาติ มนตรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงจันทริกา ถมสระดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงวรนุช ศรีภูเงิน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงปาริฉัตร เลือคล้าย

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงรุจาภา เทศสิน

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงปานแก้ว มณฑาทิพย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงสุกัญญา สอนดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงดวงใจ จันทร์ทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงวรรณรดา ทองมาก

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จินดารัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงพรวารี เพชรทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๖๘
นางสาวจีรฉัตร นวลเนาว์

๐๑/๐๑/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงผ่องใส จิตตรง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายธนภัทร ใจบุญ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสามพราน

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายสุรเทพ เสียงดีเพ็ง

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายอิทธิพันธ์ จันทร

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายปฏิวัติ รุ่งแจ้ง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายอภินันท์ เกิดสมบูรณ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสามพราน

วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงลดาวัลย์ ชูศรีจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงวรรณวิภา เสือเถือน

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงเบญญาภา ไผ่เลียง

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๗๘
นางพิณทิพย์ จงศักดิสวัสดิ

์ ์

๒๖/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงจิณณพัต ปุงโพธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ กลินพยอม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายวีรภัทร เขียวแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายวุฒิพร ชัยเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงณิชากร พุฒซ้อน

๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงเบญจพร วงษ์คำมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงปานชนาถ ศาลาสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงมุฑิตา วงศ์พุทธคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงวิลาสินี อุ่นทรพันธุ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงสุนิษา นารีรักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายวรกัณฑ์ พกนนท์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงบุณยาพร สุขราช

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ยิงยืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงมุฑิตา จันทบุตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายวีรภัทร เลียงพลอย

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายสุภาพ ปรีเปรม

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงกัลยกร นุชนุ่ม

๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงทิพย์วรรณ บุญชู

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงนิติมา มุ่งงาน

๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๙๘ เด็กหญิงปริมประภาภร
ติณภูมิ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงเมษา สุทินเผือก

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงอรพินท์ คุ้มภัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายก้องภพ ปานเปย

๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายหัณษา เจเถือน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงธิติยา แก้วใส

๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงฉัตรธิดา รุ่งแจ้ง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงวราภรณ์ หรีหร่อง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงวิภาพร ฉะชูนาท

๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายนันทนัช บุรัรักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงปาณิสรา บัวขาว

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงปริศนา โต้งฟา

๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายสิปปกร ใฝฝากทรัพย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายเทิดศักดิ

์

พุกประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายนิติธร เหมือนมิง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายภูริทัศ นามเคน

๐๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายวิศิษฎ์ ทองสายบัว

๐๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายอินทัช วงศ์นุช

๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงขวัญใจ ดอนชะเอม

๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงปยธิดา ยาสุทธิ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงภัคนันท์ ปานประเสริฐ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายจีรนนท์ แซ่ตัน

๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๓๒๐
นายวรัญู ไม่มีชือสกุล

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปนทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงนริศรา ทรัพย์มิตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงปญจพร อิมวงค์

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ โคตรวงษา

๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงสาคร เจตนเสน

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงอโณทัย อินคำปน

๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายกฤติน อ่อนแช่ม

๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายจิรวัฒน์ บัวทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายธีรพล กิมหลีเชียง

๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ พวงมะเดือ

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายวริทธิธร

์

เสนาพล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายอมรเทพ แม่นแท้

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ขุราษี

๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงปาณิศา แต่แดงเพชร

๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงเปนหนึง

่

ฉิมฉำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงเมธาวี เชือทิม

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงอทิตยา เหลืองสะอาด

๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายภูรินทร์ เทียนทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เหมือนฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายสันติภาพ โมจินดา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายอภิชัย บุตรอำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เกิดบัณฑิต

๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงละอองดาว พร้อมไทยสงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงวรันธร ช้างงา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายศรีเทพ ทองดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายภูวดล พิสูตร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๔๗
นางสาวนันทภัทร์ ทัดสวน

๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงพิมพิกา บัวบาน

๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๔๙
นางสาวรักษณาลี บัวเงิน

๒๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงธนาภา สุขสวัสดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๕๑
นายนัฐพงษ์ สกุลเกียรติพันธ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๕๒
นายเขมทัต หรีหร่อง

๒๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๕๓
นายสถิระ หงษ์อินทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๕๔
นายพีรวัฒน์ เทวัญจุติวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๓๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๓๕๕
นายดนัย ปะธรรมมะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๕๖
นางสาวสุภาษิณี ศรีทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๕๗
นางสาววัรดี บีดิง

๐๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๕๘
นายทิณพัฒ สิทธิหา

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๕๙
นายรัชกฤต แซ่อึง

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๖๐
นายเอกสิทธิ

์

คล้ายเสือ
๓๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๖๑
นางสาวพรทิวา ไทรสังขดำรงพร

๒๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๖๒
นางสาวปนัดดา เหมือนมิง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๖๓
นางสาวอริสรา ขุนพิพิธ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๖๔
นายกฤษณะ กิงแล

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๖๕
นายวิรุณ ม่วงสาย

๒๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๖๖
นายภูวดล เมืองเก่า

๑๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๖๗
นายจตุพล ผิวชะอุ่ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๖๘
นางสาวพรพิมล มานพ

๒๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๖๙
นางสาวภานุกานต์ มโนมัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๗๐
นางสาวมานิกา เกิดนาค

๐๘/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๗๑
นายสมภพ สินลา

๒๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๗๒
นายธนธรณ์ แตงผลต่อ

๒๖/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๗๓
นางสาวมุตทิตา แดงสุวรรณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๗๔
นางสาวรุ่งนภา เนืองจำนงค์

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๗๕
นางสาววรัชยา ชีพผาสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๗๖
นางสาวเมธาวี เต้มีย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๗๗
นางกมลณัชส์ กลมกลึง

๒๓/๑/๒๕๒๙ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๗๘
นางสาวประภาพร แสงใสย์ ๙/๑/๒๕๒๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๗๙
นางสาวอิสริยาภรณ์ ยีประชา

่

๒๓/๑๒/๒๕๒๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงเรวดี สิงห์ชมภู

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายเทพทัตน์ เสือส่าน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายณัฐพล สังสอน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายสมภพ บุบผาสาท

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายอัครพล เทียนชัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายระชัย ไม่มีนามสกุล

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหวี วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๘๖
นางสาวจินตนาการ ก้อนแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ เรืองฤทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายกฤษณะ เฉิดฉาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ กล้ากระโทก

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายอำพล แก่นสาร

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายธนพล ศรีอำพร

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงวิมลสิริ นามประดิษฐ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายอะระสิทธิ

์

มโนมัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๙๔
นายนพดล แน่นอุดร

๒๘/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านพุเลียบ วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยเจริญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงดลนภา จันทรสูตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงธิดา ชืนเย็น

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงอิงฟา บัวบาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายอัมรินทร์ บัวโรย

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงกมลชนก เปยมท่าน

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงกุสุมา บัวตูม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงปาลิดา บัวโรย

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ หอละเอียด

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีษะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายปยวัฒน์ นามชัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กมุทพรวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายธวัชชัย เหลืองดอกไม้

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงอรทัย แก่นจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงชลธิชา มาลัยอุทิศธรรม

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงจิรัฐติกาญณ์ ดอระมาน

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงกานธิดา วิริยะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายศรัณย์ บัวตูม

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

เร่งรัด
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ คงทาน

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๑๕
นางสาวสุธิดา หาญทะเล

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงอัจฉริญา รัตนปนทะ

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงชิดชนก วิเศษสิงห์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วนิยม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ พุทธรักษา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายดนัยณัฐ อยู่สมบูรณ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงกวิสรา นันทยา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายกันตพัชร มีหวัง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงสิริวดี เอียมสอาด

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงกัญญรัตน์ รัตนเวส

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๑ / ๒๕๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงดลฤดี มูลทรัพย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายเดชาธร ว่องวณิชชากร

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายชยางกูร แก้วหลำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายทวีทรัพย์ นาคจีน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายศศิชลษ์ สุวรรณวิจิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงจิรัชญา ใจซือ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายจิรศักดิ

์

อดทน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงศศิพร เซียงฉิน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายจิรพันธ์ เหมือนคลำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงณัชชา ศรีประมงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายธนกร สุกใส

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายธนกฤต พิทักษ์ชูโชค

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงณิชชา วิลัยเกษม

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงอภิสรา โฮมหงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงโสราญา(วาเลนทีน่า)

ไวเลอร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ศรีสุวรรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงกัญญลักษณ์ แก่นจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงชญาดา ชำนาญปา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงภูริชญา ยิมใหญ่หลวง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงสุพรรณษา อินทร์แสง

๑๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงนลพรรณ สุขกลำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงพิมญาดา ไชยรส

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายชวนากร ดุสรักษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ เปรมกมลพันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงธัญชนก แดงสาย

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงภูเลดา บุญรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายชนาธิป ใหญ่ยิง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายณัฐดนัย อริยวงค์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

พุกประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๕๔ เด็กชายมงคลจักรวาล
มุ่งหมาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายวีรภัทร ปยรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายศรายุธ สะเอ๊บ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายศุกฤษ เทียมครบุรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงเกวลิน ปูสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงเปรมกมล เปรมปรีดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๒ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงจันทร์อัมพร ราษี

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงจินดาพร กุณทะณี

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงชาลินี ชูจิตร

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ หอมจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงปณิดา แซ่ตัน

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงรุ่งระวี วิชาธร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายเจษฎาพร ภิรมย์ปน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายกิตติกานต์ เมธีกุลสุเมธ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายคมกฤช จิตเทียง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายณพล อริยสัจจเวคิน

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายณัฐพงษ์ อุ้มเช้า

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายธนโชติ เหมบุตร

๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายรงค์ณฤทธิ

์

บุ่งอ้อม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายอัมรินทร์ ยางสูง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงไอริณ ภู่พุดตาล

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงนุชนาฎ ทิพย์ศักดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงพรรณศา พจนสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงสุธาวี เหลืองกอบกิจ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงวศินี เติมสายทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงสุดาลักษณ์ ชูจิตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายเฉลิมพล ไม่มีนามสกุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงดลยา เหมือนเต็ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงบัณฑิกา แสงมณี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กชายณัฐภูมิ อิมวงค์

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายชลันธร ปานเปย

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายอติกานต์ กาญจนสมศักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายชัยวัฒน์ แสงแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงปริยาภรณ์ แย้มกระจ่าง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เสถียรรุจิกานนท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงชลดา โสภา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายสิรพัทธ์ วงศ์จำปา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงจันทนา สนามยุทธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายอัสราวุฒิ ชาญเดช

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงณัฐธิดา แสงมณี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงรัชนี เหมือนบัว

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เพ็ชรทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สาคร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงญาณิศา ไข่หวาน

๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายธีรเดช เหมือนแดง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงกนิษฐรินทร์ ช้างงา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงชลดา ยิมวิไลย

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงเขมจิรา ภูโต

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงศิราพร อ่อนเวียง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงกชกร คุ้มศัตรา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงจิรัชยา วิเชียร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงฐิติพร จงสุข

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงสิริลักษณ์ แก้วมาราช

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายธีรภัทร์ สุขสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายอมรเทพ วัฒนศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงสิรินันท์

เกียรติลากภพงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'

วัดทุ่งลาดหญ้า  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายศุภกร หอมชืน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายวีรภัทร เลิศศาสตร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายวีรภัทร คำสี

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายณัฐวร คำงาม

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อยู่มัน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงษมาภรณ์ เขียวอัมพร

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายชโนดม ไกรทอง

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังด้ง

วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงอภิรตี ไม่มีนามสกุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายกิตติธัช มานนท์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายณัฐนันท์ แซ่เอียว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายตฤณ ติณภูมิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงกรกนก เมืองเก่า

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงชลธิชา สมจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ ไวยิงยุทธ์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงพรรณปพร ไวยิงยุทธ์

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายสดใส ดีวัน

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายสิริภพ ปานขวัญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายจักรพงศ์ เหมือนบัว

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาน้อย

วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายนาราภัทร คงขำ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาน้อย

วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายชินภัทร พึงประสพ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายปรภณ กลันแฮม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายภัทราวุธ ร้อยทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายวีรศักดิ

์

หนุ่มสำเนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เปยมท่าน

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายอรรณพ อมรปยสิริกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงปยธิดา อำหลิม

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงพนิดา จุ้ยช่วย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงอรวรรณ อำหลิม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงอุทุมพร บุตรดี

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คุ้นเคย

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาน้อย

วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายณวุฒิ เกษมโศธน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายธนบดี ชมสกุณี

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายเฉลิมเกียรติ จุ้ยช่วย

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายสรธร ชูนามชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงอรอนงค์ รุ่งฟา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายนาคินทร์ กัลยาไสย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงพรพรหม นิมนวล

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย
วัดราษฎร์บำรุงวราราม

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายทินภัทร ปานเปย

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายสถาพร แลบแดง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงสุชาวดี

เฉลิมธนะกิจโกศล ๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงณัชชา ไกรทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงยลดา เอกฉันท์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงลลิตา สืบกลัน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงภัทราพร โพธิศรี

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายวรวิชัย บัวจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายสิทธิเดช ช้อยคล้าย

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงเมธิตา หารชะนะ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงชาลิสา พิกุลทอง

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงแสนศิริ บัวบาน

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงปาริชาติ สุขกลม

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายชลชัย หัสดง

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายวายุ สุขพันธ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จุ้ยช่วย

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายกรวิชญ์ ถาวิเศษ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงจิดารัตน์ ยางสุด

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายพิพัฒน์ ใสกระจ่าง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายชัยพร จุ้ยช่วย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายสรยุทธ เทียมเมฆา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงจิตติมา จันทร์ฉาย

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงนุชจรินทร์ พุ่มพวง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงรจริน ไม่มีนามสกุล

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ชมสกุณี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ โชติช่วงกาญจน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายสายชล พรมมาท

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายอัษฎาภรณ์ ผลช่วย

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายสิทธิโชค เข็มภาษิต

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายพรชัย จิระกรกุล

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายภราดร บัวบาน

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายพงษ์อมร บุญเหมาะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายยอดธง กิตติมหาธรรม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงชนิกานต์

ประดุจพงษ์เพชร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายเอกภพ หนุ่มสำเนา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงณัจยา รัตนอาภากร

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วัดเขาคีรีวงค์  

กจ ๒๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงฝาย

ไม่ทราบนามสกุล
๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายกฤษดากร ศรีโพธิทอง

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายดนัย เถือนศรี

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายพีระ ไม่ทราบ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงรุ่งอรุณ จงเอกวุฒิ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายอนุพงศ์ ไม่ทราบ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายเม

ไม่ทราบนามสกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงศศิมา ฉัตรสุดารัตน์

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

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายอาร์ม

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

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายอาทิตย์ -

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

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญมา

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

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายเกรียงไกร แก้วกำเนิด

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

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายณัฐพนธ์

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

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงนิศามณี แก้วกำเนิด

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

 

กจ ๒๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงติตา

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

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงสิริพร เทศแจ่ม

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

 

กจ ๒๕๖๐/๑๖๐๑
แม่ชีสรภัส พึงพันธ์

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๕ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟาอุปถัมภ์) วัดหมอเฒ่า (เกาะแก้ว)

 

กจ ๒๕๖๐/๑๖๐๒ เด็กหญิงปริญญาภรณ์
แหลมกีกำ

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงกรวิการ์ ทองสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ ลมไธสง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงลูกนำ เปยสนิท

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงปาณิสรา ไทรทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์พยัคฆ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๐๘
นางสาวนุ้ย ไม่มีนามสกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๐๙
นางสาวมัสยา ไม่มีนามสกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงชมพูนุช สิทธิประกรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงฐิติมา ลำพา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายวรรณธนะ ภู่ห้อย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายธนกร วัจนะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายรุ่งตะวัน สีชาลี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงพิรญาย์ แซ่อึง

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายศรัณยู แปนอินทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงปลายฝน น้อยจีน

๒๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงเนตรดาว น้อยจีน

๒๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายวรุต ทองสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายประกาศิต แตงทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๒๑
นายจิรวัฒน์ แพงพฤกษ์ภูมิ

๐๓/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายวัลลภ บุญน้อม

๐๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายสิงหา ละอออู่

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงนำผึง

้

ตุมทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๒๕
นางสาวศิริรัตน์ ศรีพนม

๒๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงสุภาพร กันภัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงตรีเนตร เสนานิมิตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงภคพร ศิริบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ์)

วัดหมอเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ นาวัลย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำมังกรทอง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงจิรพัชร แซ่ลิม

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำมังกรทอง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงกิตติมา ทองนุ่ม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำมังกรทอง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงจิรนันท์ ชุ่มชืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำมังกรทอง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายกุลเดช โชติช่วง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ กล่องพุดชา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงอภิสรา ปาลนิล

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงญดาพร พิมพ์สำนวน

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ คำภิมาบุตร

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายธนดล สุบรรณพาส

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' วัดเขาแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๓๙
นายธีรพงศ์ สุขสมัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ วิยาสิงห์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงสุพรรษา นนทพันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงเปรมฤดี ดัชถุยาวัตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง วัดเขาแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงวาสนา นาคูบัว

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงนัทธมน มีเปยม

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงนภาพร ทองแท้

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายทินกร สารนัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายนันทพร แซ่ลี

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายยศพล ทองใบใหญ่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายวีรภาพ พันสนิท

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงกชกร กระแสร์จันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายวุฒิภัทร พันทับ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายสุรเดช คำมูล

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ จรัสรัตนสถิตย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงกมลวรรณ บุตดา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองเปลว

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงชิดชนก นิลรัศมี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์ สราญทรัพย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ ก้านเหลือง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงวริยา รุ่งคูหา

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงศิริกาญจน์ นิติพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงศุภรัตน์ แกล้วกล้า

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายสรสิช วงศ์ราช

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงสุรารักษ์ สุดโสม

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงธฤตพร ทองศรี

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายธนพนธ์ ทองศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายประชา ใจเก่งดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายชานนท์ แสนแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายธนกร อินชืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายเมธา กระแสจันทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๘ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายศุภกิจ แซ่ลี

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายเอกราช จันงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายศุภกฤต แกล้วกล้า

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายส่งเสริม สุญสินภัย

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายกิตติธัช คำภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายอรุณ ศรีกลำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงกิติรัตน์ ทิมหอม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงปภาดา นิยมทรัพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายชาญชัย เขาถำทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายอนุ กันสิงห์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงสุทธิดา จันหอม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงสุกันยา ล้วนรอด

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงอรวรา กระแสร์จันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายวุฒิพงศ์ รัตนบุตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังลาน วัดถำเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงผาณิตนิภา ยงอยู่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายวรสรณ์ ทองหอม

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายวิชาฤทธิ

์

เมฆอินทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงโสรยา ซุ่ยดา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงพิมพ์กมล สุบรรณพาส

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายณัฐกานต์ พูลทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงฟาใส รูปงาม

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังปลาหมู วัดพุทธกาญจนมุนี  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงธนวรรณ แก้วมีสี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงธนาภา แก้วบัวดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงธนิษฐา แก้วบัวดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงธมนวรรณ แก้วมีสี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงพัดชา พนะที

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายณัฐพล ทับมนเทียน

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงศยามล อาจหาญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงอรพรรณ ช้างว่าง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายญาณพัฒน์ จันทร์ทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายพิทักษ์ภูมิ ลมลศิลป

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายภราดร ศรีนวล

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายระพีพัฒน์ แก้วจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายสิทธิยานนท์ สนธิโพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๔๙ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงกิตติมา หอมหวล

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงเกตุฤดี ตังจิตต์

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงจารีรัตน์ แก้วสระแสน

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงชุดา -

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงชุติมณฑ์ ชูนาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงญาณกร เข็มทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงญารินดา ดาวช่วย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงบัวบูชา เกตุพงษ์

๒๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงเปยทิพย์ ครุฑศิริ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงพรณภา พูลเกษม

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงมานิตา บัวสอน

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงสุภัทรา วงษ์สนิท

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงอาทิตยา คำยา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายกรวิชญ์ เหลืองแดง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายชานนท์ นรราชภักดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายธนากร ทองแท่งใหญ่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายธันวา เต้าชุน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายธีราวัฒน์ เขตร์กร

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงกุลเนตร ทองมี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงชลธิชา ศรีภุมมา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงญารินดา จินดาพงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงฐิติพร ผ่านสอาด

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงณัฐธิดา คนดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วเมฆ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงนฐวิณี แชกระโทก

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงนฤมล ชลประเสริฐ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงน้องหญิง -

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงเนตรนภา บุญมาก

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงพรรณวษา ขาวเอียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงวัลลภา อินทรเกตุ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงวิภาวดี เบ็ญพาด

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงศรัณย์พร เย็นกลม

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงศุภธิดา หนูอินทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงสุธีธิดา รุ่งสว่าง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายกรกฏ สอสอาด

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๐ / ๒๕๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายจักรพันธ์ ละม้ายเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ปานเหลือง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายเทพพิทักษ์ บังวัด

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายธนกฤต ชูฝา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายธนภัทร เต็งจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายธีรภัทร บุญสนอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายปญญากร แจ่มขำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายภูตะวัน ขันทองดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายวัชรพล รัตนผล

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

คชวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงเก้า นาคช้อย

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงชลธิสา เหรียญเครือ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงนิจวิภา มาน้อย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ โคกแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงรวิสรา ฉายแสง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงศศินา คงคา

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แซ่ตัน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายกษิดิเดช

์

พรามณี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายจักรรินทร์ สมบูรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายจิระพงศ์ ศรีสุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายถิรวัฒน์ ร่มโพธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายนพดล จันทร์โพธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายพงศธร พรายแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายพัทธนันท์ แซ่ตัน

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายวุฒิพร บุญยัง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายสุภากร สีรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วเสถียร

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงดรุณี น้อยลำเภา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงธนพร เกศูนย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงพจนีย์ ทับยาง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงรัตน์ดา มีสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงวรรณ -

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงวิลาวัณย์ มันเจริญ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงฮานา บุตรศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายกฤตยา นามวิชา

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๑ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายจิรพัทธ์ สง่างาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ สมกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายณัฐพล สอสอาด

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายธนโชติ อร่ามวัตร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายธนพล เทศทรัพย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายธนพัฒน์ ภารกุล

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายพิสิสชัย บุญเส็ง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายวิทวัส ช่างประดิษฐ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงจันทิมา ภารกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงนภาภรณ์ มามี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงเนตรนภา เอียมสอาด

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงบุญญปญญ์ นำเรือง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงภัทรวดี เทศทรัพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงสุรินทร ร่มโพธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญมาวงษา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์เปยง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายวรโชติ นพเกตุ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายธภัทร กัณห์เสลา

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงชมพู่ -

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงธนพร คล้ายสิงห์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงพุทธิตา อาบสุวรรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงลักษิกา เกตุแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงศศินิภา อินโอสถ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงศุภานัน บุญเปรม

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงหทัยชนก พงษ์ไทย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงอรณิชา มนต์ครำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อุทัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายจิณณวัทย์ บัวบาน

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายเจษฎา เสียงเสนาะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายณัฐชา เบ็ญพาด

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายณัฐพงศ์ มานะกิจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ชมภูประเภท

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจอดทน

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายทรงพล ชืนแสง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายธนทัต เอียมจ้อย

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายธีร์ธวัช โพธิสีรุ่ง

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายธีรภัทธ์ ช่างปน

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายธีรภัทร ทองก้อน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายธีรภัทร เอียมสำอางค์

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กชายนพ -

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายนพรัตน์ ศักดิสงวน

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายนัทธพงศ์ มุงคุณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายรัฐภูมิ พุกเปลียน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายสรศักดิ

์

แก้วใหญ่
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายสรศักดิ

์

ล้วนแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายอัครวิชญ์ สวัสดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเก่า บ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายธนทัต สุขประเสริฐ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงธัญญพร นำใจดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายทัตพงศ์ แก้วกันเนตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

ขุนสอาดศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงกันตยา ละม้ายเมือง

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงจารวี พรมญาณ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงพิมลนาฏ ทนงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงนิรมน คูณทวี

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายอังชุ้น เปรมปรอด

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายธีรพล โสดา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายนิธิภัทร ภาจำรัส

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายฝนดี อินทร์ปญญา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายพาวิน เอียมวิลัย

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงโชติรส สร้อยศรี

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงชนาภัทร พันธุ์ภักดี

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงปรียาภัทร มะลิวัลย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงลอองดาว บุญนาค

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายเจษฏา ตราทอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายจิรพัฒน์ ปราดเปรียว

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

จงศิริ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายบุญยสิทธิ

์

แบบดี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายประสพชัย สมเพ็ชร

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญดก

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงวิมลสิริ ชาลีสาย

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๓ / ๒๕๗

้
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่
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กจ ๒๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงอริสรา รู้จริง

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายวิศรุต ภากะลัย

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายอรรถชัย ช้างลอย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กชายคนับ ธัญญผล

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายธนกร น้อยประยูร

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงปทมพร เพลงปาน

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงอรทัย เครือเช้า

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงอภิสรา มันคง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายกฤษณะ พิมเสน

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงกัญฐิกา ผลอุดม

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงรังสิมา ทับมนเทียน

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ จ้อยศรีเกตุ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายกรรชัย ศรีอรุณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงธีมาพร ศรีเจริญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายสุพงษ์ภัก พวงทวี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงจันทกานต์ อยู่พ่วง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายนราธร ทองคงหาญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า วัดบ้านเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงจันทร์นภา ทัดสวน

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงสุธาสินี นาคเถือน

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายธเนศ อินทรโอสถ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงวรกานต์ เปยสวน

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงรินรดา โทมน

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงภัสนันท์ ศาระสารินทร์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงดากานดา เพ็ชรเทียง

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงวิไลรักษ์ นาคทองอิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มโปงเสียว

้

วัดโปงเสียว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายสรวิศ ศรีสังวรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงกัญญา แหวนเครือ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงธัญรัตน์ สีสลับ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงแพรวา ชูสี

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงณัฐสุดา ผิวอ่อน

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงปทมา รักไทย

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กชายธวัชชัย ศรีแปน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายพรพิทักษ์ ประกอบทรัพย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายธนภัทร อารมณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายติณณาพัทธ์ เพิมพูล

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงชลธร สมบูรณ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โตค้างพลู

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงสุภัสสร ศรีแปน

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายทิวัตถ์ มะลิวัลย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงจันทกานต์ เสือผู้

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงจิราพัชร สะนะพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มะลิวัลย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงณัฐชา พ่วงจู

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายธนวัตน์ สมรูป

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายนพรส เสือผู้

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงอินทิพร มะลิวัลย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายรัชชานนท์ มลิวัลย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงวณิชชา รัตนผล

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วัดนากาญจน์  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายจักรพล ขาวขำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วัดนากาญจน์  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายณัฐภัทร อัมพบุตร

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายธนาวิทย์ อัมพบุตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายวรานนท์ ศรีบุญมา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงพินธิชา ทองแดง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงนลินดา พรมรัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายไวทยา อัมพบุตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายศุภกิตต์ แช่มชืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงทิพรัตน์ พรหมมา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงเยาวพา พงอิม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงภานุมาส ศิริบุตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงสุรารักษ์ ประจำไพร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงกนกกร กิจเกตุ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศิริบุตร

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงนริศรา เพ็ญกาญจนะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงทินารมภ์ อัมพบุตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสาลี

่

วัดเขาปูคง  

กจ ๒๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายวชิรวิทย์ โพธิเตียน

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงณัฐพร บัณฑิตย์ดำรงกูล

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงนิภาวรรณ รักษา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงปพิชญา บุญเลิศ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงภานุมาส นิลดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงลออรัตน์ สินคง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงวนัฐชยา ปรางจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงวาสินี สุธรรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงวิพู แก้วหนองโพธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงสโรชา สุขพูล

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายกฤษณะ แผงคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายธนายุทธ อยู่ดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ จงศิริรักษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงจารุวรรณ เชือมรัมย์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงตรีเนตร เขียวเล็ก

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงนภาพร เดชะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงภัณฑิรา ดอนทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงมัณฑนา ช้างพลาย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ปลอดโปร่ง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงเสาวรส ภุมมา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงอาทิตยา ราศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายไชยวัฒน์ ชุ่มชืน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายธนภูมิ สุวรรณประเสริฐ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายธนากร มีประเสริฐ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายวิพุธ มิงจงเจริญ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายวิวัฒน์ สีสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายศุภกิตติ

์

ขันทโชติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงวรินรำไพ สัตบุศย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงวริศรา อาจมนตรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงศิริพร มะไพร

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายปรเมศ ทวีกุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายศุภชัย งามทองคง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายสหพัฒน์ จบไพร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายอนันตชัย ปลืมจิตต์

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงณัชชา เฟองนคร

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงปาณิสรา แจ่มจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ใจชืน

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายถิรวุฒิ มีคุ้ม

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายประกา ปุยพันธ์ุ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายพงศกร บุญเลิศ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายกิตติพันธ์ มุ่งงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายกิตติธัช จันทบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายธนกฤต บุญสม

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายลูกนำ วงศทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายศุภกฤษฏิ

์

เลิศแล้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายศุภมงคล ศรีเพียงจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายอนุกูล ซุงหล้า

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายอภิเดช ทองคำนุช

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงกุลธิดา โพธิเงิน

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงชนกนันท์ บุญให้

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงพีรดา กล่อมกลิน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงภิชาพร กองทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงอังคณา นทีเชาว์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงอังคาร ช่วยไค

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงจิดาภา บุญศรีสอาด

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายสุภกร นุศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ คุณมา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงภิรดี สุธัมสักดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงอภิญญา โพธิศรี

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายธนารัตน์ สานพคุณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายวิรัช จำปาเปน

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายศิริชัย ผดุงผล

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายอาทินันท์ ศรีนิล

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงธัชพรรณ ศรีจันทร์อ่อน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงปวิชญา คูณศรัทธา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงวณิชยา พิศเพ็ง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายปยะวัฒน์ จอมขวัญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายพงศ์ภัค บัวแพง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายสุทิกร วงษ์โคตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงอภิญญา มาตทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายภานุพงศ์ ศรีนิล

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงลัคณาวดี มุ่งช่วยกลาง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงวิชุดา ริสสืบเชือ

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายพัลลภ ยังเจริญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายราชศักดิ

์

นิลดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายวรินธร สามร้อยงาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายวัทธิกร เซียงฉิน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงธมลวรรณ แจ่มจำรัส

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชุ่มชืน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงอภิญญา เพ็ชรปานกัน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงอรจิรา ยังนอก

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายกฤติพงษ์ ศรีไพรวัลย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายขวัญเมือง นิลดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายธีรภัทร หวานชิต

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงนิจจารีย์ ทองชาติ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงปาริชาติ นิมนวล

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงวนิดา ธรรมคุณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงศลาลัย ชาละวัน

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายกันเกรา สอนเทศ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายจิตต์ประสงค์ โชติพรมราช

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายชนาธิป ศรีสมพงษ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายชลสิทธิ

์

ถินเจริญรุ่งเรือง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายสัญญา รัดรอดกิจ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๐๒
นางสาวจะคือ รู้รักษาพนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงจิรา ศิรีมาศ

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงนิสากร มิงเจริญสุข

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงบุษบา สุวรรณจรัสแสง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงมายด์ โอยาจิ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงสุดา ปูเพอะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๐๘
นางสาวสุภาพร ผนึกรัมย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๐๙
นางสาวผกามาศ วงษ์ศิริ

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงบุษยา แปนกลม

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายปติภัทร์ เชียงหลิว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายพิทวัส อุทุมพิรัตน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๑๓
นายศุภกิตติ

์

กลึงสวน
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ เครืออยู่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายชุมพล สุภาพ

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายธัญวรัตน์ จตุรงค์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายธีรภัทร บุญสมปอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายกอบชัย บรรทัดพันธุ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ศรีจันทร์เคน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงนัทรีพร สิงห์โตเผือก

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงอาริสญา ภุมรินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๒๒
นายปกรณ์ แซ่หาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงเกศกนก นุ้ยประสาท

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงบันทิตา วงศ์ศิริ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงปุณยวีร์ ณรงค์ฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงภาวิณี แผ้วกระโทก

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงขวัญฤทัย เซิกรัมย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงปุณฑริกา อินทร์เงิน

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๒๙
นายปริวัตร พึงประโคน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๓๐
นายอรรถพล รอดมณี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๓๑
นางสาวปภาวดี ฤทธิมหา

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๓๒
นางสาวกิตติกา ใจเทียง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๓๓
นายปญญากร อารีรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๓๔
นายมงคลชัย บรรทัดพันธุ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๓๕
นายประสิทธิ

์

นันทะลา
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๓๖
นางสาวจินดารัตน์ อุตปา

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๓๗
นางสาววรรณนิภา การะเกษ

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๓๘
นางสาวสุภาวดี ด่วนดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๓๙
นางสาวปรียาภรณ์ รักงาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๔๐
นางสาวศุภกานต์ ชุ่มเพ็งพันธ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๔๑
นายธีรพงศ์ ขวัญอ่อน

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๔๒
นางสาวดวงกมล พูลเกษม

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๔๓
นางสาวณัฐริกา ไชยะโอชะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านมะขามเตียวิทยาคม

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายคุณภัทร พ่วงเสม

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงอัญญาณี ใจหนักดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงนิมลณัฐ มลัย

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายอติชาติ น้อยพันธ์ดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงนิชานันท์ ขุมทอง

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงสุจิตรา จันนาสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงอารยา ตันธนะชัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายพิพัฒน์ พูลทรัพย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายธนกร ปนทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงปยนุช บัวงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงธฤดี ปตามานัง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๕๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงกนิษฐา กาหลง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายวชิรวิทย์ ยอดทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ลำเภา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายสรวิชญ์ ใจขัด

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายศิลาชัย สว่างเมฆ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายสรยุทธ ใจยง

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงศศินันท์ ส่องสว่าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ตาลเจริญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงชาลิสา ด้วงกำเนิด

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายธีระพัฒน์ สังอุดม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายกฤษณะ เชียวพฤก

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายธนกร บุญทองสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย

้

วัดด่านมะขามเตีย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงพัชราวดี พงษ์สุทัศน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงพัชรี ทวีสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงสุพรรษา นาคโต

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายนที กระต่างทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายอภิรักษ์ ศรีแดง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงชลดา เอียะสมบูรณ์

๊

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดถำเขาชะอางค์  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายอนุวัช ถนอมชาติ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงกริษฐา คำสี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงซุ้มลัดดา อ่อนช้อย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงวันวิสาข์ ซือเลือม

่ ่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงศุภากร ทัศพัฒน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดหนองปากดง  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายณัฐพล อินทรา

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายธนพล วงศ์สุวรรณ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายนันทิวัฒน์ สงวนพันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงขนิษฐา หอมโปร่ง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงชนม์นิภา หมืนจงจำปา

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงชมพูนุช ลำเภา

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงปุณยาพร มะกง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงลักษิกา สีกิว

้

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีสงสาร

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงเวธนี หงีฮัว

่ ้

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงสุพัชรี อินทรา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายกฤติน ปานปน

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๐ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร วงศ์ราช

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายนวพล แดงฉำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายกิตติพงษ์ กำภาพันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายกิตติภูมิ พัดไสว

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายกฤษณพงษ์ จันทร์เจือจุน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายขจรศักดิ

์

วรวงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ เขียวคลืน

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายธรรมนิตย์ บุญโต

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายธีรภัทร์ ทรัพย์เย็น

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายนันทวัฒน์ ไผ่ล้อม

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายวรเมธ หมืนจร

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายศุภกร เกิดมี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงจินตนาพร อุ่นลาด

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เอียวสกุล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงอมรกานต์ หอมโปร่ง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงไอยเรศ จันทร์ละมูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายปฏิพัทธ์ ศิริมัว

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายวงศ์ตะวัน ดีแพง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงศรัญญา สมรูป

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

แซ่ลิม

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแด้น วัดหินแท่นลำภาชี  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายณัฐยศ ชาสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำอ่างหิน วัดถำอ่างหิน  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงญาธิตา สมศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำอ่างหิน วัดถำอ่างหิน  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงประวีณ ม่วงจัน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายยุทธพล นาเวช

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงชลลดา หาไชย

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทรทอง วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงนะลิน คีรีวงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงพัชชา ใจห้าว

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงวรวรรณ จันทร์หอม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายณัทธร พ่วงเจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงกัลยกร กลัดชืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงศศิธร อึงเจริญ

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงปาริฉัตร ปรางจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายสันติราษฎร์ จันทรสูตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายธีรเมธ ดวงทิพย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๑ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายอนุวัตร์ ชุบเลียง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงวรารัตน์ วราศรัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ยิมแย้ม

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงรติมา วิจิตรจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงสุภาวดี สีเจ้ยวะระ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงณิชารีย์ คงคากูล

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายปรีชา คนรู้

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงสุพรรษา สมสนุก

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจกล้า

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายนรวิชญ์ ภูจำปา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางเกาะ วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงนพรัตน์ แตงอ่อน

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายชิณณวรรธน์ อาจหาญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายกรภัทร์ แก้วกันดา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ ภาคแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายทินวัฒน์ ดอนตะโก

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายธีรเดช สิงห์โตทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงจารุภา ทองนาท

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายปณณธร ชูศรีจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงภาวิณี รูปงาม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงสุนีย์มาศ ปานเปรืองมนต์

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงสุพรรณษา ปยพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงศกุนตลา เกตุย้อย

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

ชัยยันต์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงชุติมา จันทร

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงฝน -

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เจตุ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงจิดาภา -

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงชฏาภรณ์ กรุดสกุล

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงถิรดา ทองเถาว์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงลิลดา -

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายจิระพงค์ งิวเซอร์

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงปภัสสร ล้อดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงปณิดา หมืนสีพรม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงลิวรรณ ชุดงาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงสุกานดา บรรทัพ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๒ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงสุภาพร ล้อดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ถูมหา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงศิรินดา สมุนไพร

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายภานุวัฒน์ เจริญรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายธีรวัฒน์ ทิมา

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงตุลา ขจรกระแสสินธุ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยนำขาว วัดท่าเสด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงขนิตฐา เขียวทินกร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายอภินันท์ เหลืองประดิษฐ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงรถจนา สุตวานนท์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงอารยา ดวงศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงกชกร รืนนุสาร

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงสิริกร เฉียมวิเชียร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงนัทชา บรรดาศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายธรรมรัตน์ แจ่มใส

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายพายุ -

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายดนุสรณ์ พันยุโดด

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงสุณิสา ศรีนวล

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงสุกษมา ศิริการุณย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงจิราพร อ่อนมาก

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงกุลจิรา โพธิสัตย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงสุชาดา จินดานิล

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายธนภัทร ยศอินทร์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายศรัณย์ภัทร เขียวรอดไพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คุ้มศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายสิรภัทร ไทรเกิดศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เฟองนคร

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงวิพา ยุ้งศิริ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงอธิปา พรมประสาท

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายวิทวัส รักการดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงณัฐณิชา วันทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า วัดขันติเมตตา  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงกนกพร พิศอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงอภิสรา แซ่เจีย

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงธารทิพย์ หวานชิต

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงจันทมณี ทองปาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุ
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

คำตา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายสิริดนย์ ศรีสุขอร่าม

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พวงทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงพีรดา แก้วกอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงบุษราคัม ทิพย์สิงห์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงผกากาญจน์ ปลอดภัย

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงจันทร์วิภา รักซ้อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายธีรภัทร ด้วงพิมพ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายศุภกิจ พานิชเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวาง วัดหนองกวาง  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายกิติวัฒน์ ใจชุ่ม

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายภัชรพล เอียมแก้ว

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ลอดพึง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงแพรวา สุริโย

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงตรีลดา ฝกบัว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายพีรวัส ปนมณี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงอัชชาพร คเชนทร

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายธนพนธ์ ช้างเย็น

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายนที บุญทับยาง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายกานพงษ์ ทับยาง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายศรายุธ คีรีบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงทิฆัมพร จิตนิยม

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงกัญญมล โชติช่วง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายสหชัย เพ็ชรปาน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายอภิชาติ สุริโย

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงอนันตญา ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน

วัดหนองโสนเทียมจันทร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กชายนวพัฒน์ แก้วเอียม

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญธรรม

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายรัฐศาสตร์ ยินดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายภัทรพล จันทนา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๒๓ เด็กหญิงเด็กหญิงปภัสสร

เตโยพันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำ วัดบ้านถำ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายกฤฑนรร คงมี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายจตุพันธ์ เพ่งผล

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงวลัยพร ทองดี

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงสุภัค บุญเชิด

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงมณีวรรณ งามขำ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงหยาดทิพย์ พุทธโชติ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงปราณปรียา โพธิใบ

์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงรัตติกาล ธรรมขันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงณัชากร ศรีจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรางจิก วัดเทวธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายวัชรพงศ์ มีสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายภาณุ พวงแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บ่อเกิด

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงปยาภรณ์ กากะนิก

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายอนาวิน ธัญญเจริญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายณัชพล มีสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าล้อ วัดบ้านทอง  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายพัฒนพงษ์ บุญวงศ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๔๐
นางสาวธนพร

ไม่ทราบนามสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายอภิรักษ์ ทวีทรัพย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายจีระศักดิ

์

ขันนพคุณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงนันสินีย์ เมฆกระจาย

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงสมพัตสร ชัยวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ช่วงชัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงรมิตา พูลผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิง .นิภา แซ่เฮง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายธนวันต์ มังคัง ณ รังษี

่ ่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงโบว์ดี มีสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายรพีภัทร ขันธะเวช

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายรวิทย์ ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายธีรเดช ฤดีณัฐทรัพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายเดชาวัต จันทร์หอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายสนธยา ทองดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายชาญชัย สืบกลัด

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงสุธิดา คลองสามสี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายวรัตถ์ คมใส

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายมณฑล คุ้มครอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงศรินยา ศรีทนารัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงฝน ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายนนทวัฒน์ บุตรทะยัก

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สันติคีรีศรีบรมธาตุ  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายทินภัทร ปรางค์จันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายไชยภพ ภู่ฉุน

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายวันชนะ สดใส

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายชัยภัทร พัวพงพันธ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายวีรวัฒน์ ช่อศรีคำ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงกัลยาณี คงสุดี

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

นุชวงศ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงนิตยา บ่อเกิด

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายพงศธร คงจร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายดิศรณ์ จันทร์โสม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายวชิรวิทย์ ชืนเจริญ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคราม วัดดอนคราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายวีรภัทร ทศประสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายจิรภัทร สุปลีนางกูล

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายนพรัตน์ เจียรศิลานุวัตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายธนวัฒน์ ศิริทองคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายเอกภพ พวงทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงมณฑิตา ชัยทิพย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงวรรณิดา ถีสูงเนิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงวาสนา ชิวบุตร

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงนุชจรีย์ มีประเสริฐ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายธนวัฒน์ รอดภัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำโจน วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายออมสิน -

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงธนัญญา เจียงเจิม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายธวัชชัย ใจห้าว

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายสุธีร์ เซ็นซิว

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงนำผึง

้

เซ็นเครือ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายจัมโบ้ -

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงถ้วย - ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงนุ้ย - ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง

วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงกนกนิภา โพธิทอง

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงวศินี เมฆดินแดง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงเกศกนก ดวงแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายนัฐพล คงไพร

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายจักรรัตน์ อ่อนอำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายสหัสนัยต์ โคทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงกนิษฐา ภู่ฉุน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์ไข่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ การุณ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงขวัญชนก บุญเพ็ง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงณัฐพร ธนโชติกิตติกุล

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายภูรินทร์ รุกไพรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายพีรศักดิ

์

ผิวเกลียง

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายฤธิเดช อาจหาญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายกวินท์ พิมพ์สุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงธนภรณ์ คงทน

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงวนิดา ศรีสุขวงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงกัลยา สุขคล้าย

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายปญญวัฒน์ เงินบาท

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายวสุพล หนองนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายอุดมพร กำจัดภัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงชุม วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายสุรเชษฐ ดิงเกษ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายทวีสิน นุชอิม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายจีราวัส ศรีนวล

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายดนัย สิงห์สูงเนิน

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายนัทธพงค์ ทับถมยา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายธีรภัทร์ สมโภชน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ สดใส

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงพรนภา เทียนชัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงสุพัตรา นุวรณ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงปริยาภัทร สีอบมา

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายสุรยุทธ์ เปยมสิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายทินกร บุญรุ่งโรจน์สิริ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงอนิลดา นุ่มเนียม

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายฐานพันธ์ ใสยาวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายธนกฤต บ้านใหม่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ดีท้วม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กชายทวีวัฒน์ ธรรมไพโรจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงบุญย์พรวี กุลไชยกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงอรนภา พรานเจริญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงไอรดา สุขะโยบล

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงประภาศิริ วงศ์ษาไชย

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๓๔ เด็กหญิงพิลาศลักษณ์
เอียมสะอาด

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงภัทรวดี สัทธาผล

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายสหัสชัย ผาสุข

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สีประสมสอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงอริสา ประเสริฐสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายพีรพัฒน์ จ้อยร่อย

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายวีระพงษ์ สมรูป

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงพฤกษา นาสมรูป

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงรมิดา บัวกลิน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงบุษกร ทองดอนน้อย

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายศุภกิจณ์ ตันเส้ง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงสุพัตรา จ้อยร่อย

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายภูผา แก้วเนตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายคมสัน นิมนวล

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงพรลภัส ทับถมยา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงทิพย์ญาดา รอดแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงนราพร ใจจริง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงวราภรณ์ จินดาวงค์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงพรนภัส แมลงทับ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ ประจำไพร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายชยากร สมบูรณ์ทรัพย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงอริตา ภูมิพัฒน์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงวันวิสา พรมทรัพย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พรานเจริญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายกฤษฎา มีจันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๕๙ เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

นาคพัด
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายพงศกร ศรีปตเนตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงสุธาทิพย์ สีทองดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายจักรกริช อาญหาญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๖๓
นางพจนีย์ ธวัธวงค์

๑๗/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๖๔
นางสาวพวงเพชร ดอกบุก

๑๙/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดหนองตะโก  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายนิพนธ์ สุกเขียว

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายกฤษฏา ปรักมาศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายพงศกร เจริญพร

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงธิติมา ไกรเนตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายสถาพร สายสุจริต

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายกฤษณะ โมลา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงภูริชา เสนาพรหม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงรินรดา สุกเขียว

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงพรธิวา แจ่มจำรัส

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ เพ็ชรมณี

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายกรวิชญ์ กุลไชยกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายพีรภัทร เร่งเจริญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายปรเมศ หอมหวาน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายราเชนทร์ ระมัดจิตร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุกพี

้

วัดพิไชยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายกรรชัย วิจิตต์โภคิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายกริชเพชร สุขสงวน

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายกันตภณ จิตรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายจตุพงศ์ สีรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายจันทร์นที ศรีบุญมา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายจิตพัฒน์ คูณชัยพาณิชย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายจิรายุ นราทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายจิรายุ ใจแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายเจษฎา อุ่นเรือน

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายชาคริต แกมแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายณภัทร กันกง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายฌัฐพงศ์ พลเสน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สาริกา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายเตชินท์ พงษ์ศักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายถิรวุธฒิ

์

ถาวรวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายทรงยศ เซ็นเครือ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายทัศไนย เนตรน้อย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายธนกร เทพประเสริฐ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายธนกฤต มูลน้อย

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายธนโชติ วิชัยชน

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายธนดล โอ๋อิว

๋

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายธนภูมิ ศิริชมจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ เซียงเจ๊น

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายธนากร บูรณะพงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายธนากร แจ่มใส

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายธนากร วสุธรรมเดช

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๖๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายธีรัช นุชคุ้ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายนนทนันท์ กิงทอง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายนนทพัฒน์ อนุตรปรีชาวงศ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายนรภัทร พงษ์ภัทรากร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายนัฐภูมิ ชูชาติ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายปญญา แก้วสุริยะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายพงษ์ปภัทร์ ผิวเพ็ง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายพลพล เหว่าดุสิตร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายพีรภัทร ชูเลิศ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายภาณุเดช แต่งสง่า

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายภูริทัศน์ สุขคุ้ม

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายระพีพัฒน์ จันทร์มา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายราเมศวร์ ถาวรวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายรุ่งโรจน์ ศรีอรุณ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายไรวินท์ รืนจิตร

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายวงศธร ศรีละพุก

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายวิทวัส พุทธทา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายวีระเดช แซ่แต้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายวุฒิพล ทองสันสระ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายศักดินันท์ แก้วอินทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายศิโรดม ปรีดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายศุภกร กลำเจริญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายศุภกร เกตุมอญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายสตางค์ เซ็นซิว

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายสถาพร สิทธิกูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายสรยุทธ ชัยชิต

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายสิทธิเดช ศักดิสินสิริกร

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายสุรชัย ชืนอบเชย

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายอภิชน ทับทิมอัด

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายอติวิชญ์ แจ้งนิล

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายอภิรักษ์ มีลาภ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พัฒนวัชรกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายอานนท์ ธงจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายณัฐพัชร์ ผ่องใส

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงกัญญาณี ทองจันทร์ศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เพลินไพรเย็น

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงกันยา แก้วสิทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงเกศินี จันทร์ตรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงจรัญภรณ์ พริงพงษ์

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงจันทร์บงกช อินใจเอือ

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงจันทิมา กาญจนพวงแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงจิดาภา สืบยิม

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงจิตรลดา มักสิลา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงจิรภา สมัครการ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงจุฑามาศ อออำไพ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ปานเหลือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงชนกชนม์ บุญมี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงชมพูนุท ล้อสกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงชลกาญจน์ สารีทิพย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงชลิตา ฝดสุภาพ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงโชติกา บัวเกตุ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงฐิติกานต์ ช้างลิง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ วงษ์ศฺิลป

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงณัฐจิรา พิมพ์สุวรรณ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงณัฐภรณ์ จานทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงดวงพร ประเสริฐสังข์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงตติยา เขียวอิม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงเตชินี นาคมี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงทิฆัมพร จันทร์แจ้ง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงธนภรณ์ ทินโทเม

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงธนวันต์ อัศวภูมิ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงธนัชชา รอดด้วง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงธนัชนันท์ โพธิยอด

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงนฤมล รัตนภากร

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงนฤมลวรรณ คำโทน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงนันทิดา สุขเกษมพิทักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงนิตยา แสวงทรัพย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงนุสรา บู่สามสาย

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงบุษกร ทองอินทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ บำรุงเขต

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงปวีณา ภู่นาค

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงพรรณพร รุ่งเช้า

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงพรรัตน์ สินโต

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงพัตรพิมล เบอร์ไธสง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงพิมลพร เอียมละออ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงเพลงพิณ ขันทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงภัทราวดี จันทร์พินิจรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงภัสรา ไกรวิจิตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงภาวิณี ภู่ฉุน

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงมัสชนก กิงทอง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงลักขกา ทองวิเศษ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงวรรณนิภา สินธนู

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงวรรณวสา โตนนำขาว

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงวรรณิสา โคกแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงศรัณญา เจริญพิบูลย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงสโรชา สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงสุจริตรา พลับสกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงสุรัสวดี แก้วผนึก

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงอาภรณ์รัช กังวาล

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายเขตสยาม เนตรประไพ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายคุณานนท์ ทองแท้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายจักรรัฐ สุขสมัย

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายจิรชาติ กาญจนสุธา

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายจิรานุวัฒน์ เซียงฉี

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายเจษฎา นางแย้ม

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายชนะพล คล้ายจำแลง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายชนุตร์ จันทร์รอด

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายชลชาติ ผดุงม่วงทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายชัชชัย ฟกขำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายชัชวาลย์ ธรรมขันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายฐิตินันท์ อาจหาญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายณัฐชาติ มีประเสริฐ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายณัฐชานนท์ หมืนแก้ว

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายณัฐดนัย แหยมแจ่ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายณัญนันท์ นำเจริญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายณัฐวร ปญจศิริ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายธนทัต นิยมพลอย

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายธนวัตร ตังมิตรเจริญ

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายธรรมนูญ เจิมจุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายปยวัฒน์ ติรสมบูรณ์สิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายพรยศ วงษ์ดีศรีโยธิน

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายพัสกร ปญญาสวรรค์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายภานุวัฒน์ แดงพร้อม

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วราสินธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายศักรินทร์ ท้วมสมบูรณ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายสมฤกษ์ นิมอ่อน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงกนกอร ท้วมแจ้ง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงเกศรา ธงจันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงขวัญชนก ล้วนรอด

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงจันทิมา เผือนผัน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงจิรนันท์ ละมูลมอญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ประนอมศิลป

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงฉัตรดา ภูชัยผา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงชุลีพร เปาโต

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงญาณีกร สีหะนันท์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงญาณีนุช เขียวอุไร

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงญาดา แตงคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงญาดา เล้งมังมี

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงฐิติมา โฉมศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์ จันทร์หอม

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงดวงขวัญ จันทร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงเตชินี แจ้งใจกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงทักสินา ภู่ฉุน

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๔๐ เด็กหญิงธนภรณ์ชนก จิตต์น่วม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงธัญญรัตน์ เอมบาง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงนวมล วงศ์ศรีสังข์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงนันทกานต์ พุทธพงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงนันท์นภัส ชวลาภนนท์กุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงนิศานาถ เพิมพูล

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงบลาลีรัตน์ จันทร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงบัณฑิตา กาญจนสาธิตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงปฐภร แก้วจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงปริชาติ วิเศษสิงห์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงปาภัสร กุมภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงปาริชาติ หอมสง่า

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงพรพรรณ เจริญธนวัต

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงพรพันธุ์ เอียมอบ

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงพรพิมล แก้วตา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงพรเพ็ญ จันก้าน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงพลอยปภัส มงคลยศ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงพลิศาน์ ธนาธีระไพศาล

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงพัสนันท์ กลินหอม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี

กาญจนประกอบ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงพิชญาพร อินทร์บุญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ฉายอรุณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วีระสุนทร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงมาริสา พิลาแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงวรรณวิภา เรืองศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงวราพร แก้วทวี

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงวสุภัทร ทองปรุ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงวีรยา นำใจเย็น

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงศศิธร ประสม

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงสโรชา มณีโชติ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ไวทยะบูลย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงสุนิษา ดวงศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงสุนิสา กลีบเมฆ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงสุนิสา มันคง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงสุพพัตรา ถำใหญ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงสุพรรณา วัยวัฒนะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงสุภาพร คำภิมาบุตร

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

มันใจดี

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงอภิชญา อ่อนศิริ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงอภิวรรณ เย็นกลม

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงอมรา บุญยง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงอรวรรณ ทองวิเศษ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงอังคนา เขียวชอุ่ม

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงอทิตยา พึงเพียร

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุขใส

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายวิศรุต ธนะโพธา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายฐิติวุฒิ อ่อนตานา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายกษิณ จงเจริญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายกิตติชัย มณี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายคณนพัฒน์ ฆนวันต์ทัดทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายจิตต์ดุสิต อยู่บุญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กชายฉัตรชัย พรหรรษาวิจิตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายชาญณรงค์ เซียงฉี

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายฐนาพัฒน์ เซียงหลิว

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายต่อตระกูล สุขปาน

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายทัพฟา แสนสมบัติ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายทินกร ทิมมัจฉา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายธนดล อ้นพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายภูริ พยอมพันธ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายอดิศร น่วมพนม

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงกัญจนพร นิลนก

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงกัลยกร คันทะพล

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงจันทกานต์ แซ่โค้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงนฤภร ฟกช้าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงนิภาวัลย์ ผู้ฉุน

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงพรนภา ละอองเอก

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงมะลิวัลย์ ภูอยู่เย็น

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงวิชญาพร แก้ววิเชียร

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายตะวันฉาย สืบศักดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายอริญชัย วิบูลย์ศักดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๑๐
นางสาวชวิศา กลินประทุม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงพิชญธิดา บัวทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สมหา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงนภัสสร ทองจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายรุ่งโรจน์ ภาษีสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ชุ่มจิตต์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายสตางค์ จักขุจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายนิพน ศึกอร่าม

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายพงศกร ศรีสวรรค์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฐิตะสิริรัชต
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายอชิระ โครพ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงนฤภร พิมพ์ประสาน

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงวาวา พม่า

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงแหม่ม พม่า

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงอธิติญา กลีบเมฆ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงแอปเปล -

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายแงอู ไม่มีนามสกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงกุมวารีย์ เต็มรักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงโยษิตา รัศมี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นันตะวัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายธัญยธรณ์ นิลทวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายก้องภพ ดาวอรุณเกียรติ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายธัญพิศิษฐ์ จันทรวัฒน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ปาลา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายธนภัทร คิดควร

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงกรกมล โพธิเงิน

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงอภิญญา เศรษฐศิริวรการ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ รุ่งวิไลเจริญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงกฤติมา สุพรรณโรจน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายอิทธิกร เจริญรอด

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายศิลา เสียงหวาน

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายวงศกร โพธิใบ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายภูวนัตถ์

ถินกาญจน์วัฒนา

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายกันตภณ กิงทอง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ตุ้มฉิม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายรัฐนันท์ เซียงฉิน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายพัทธดนย์ ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงแพรวา รัตนนีรพันธ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงนีลการณ์ วิเศษสิงห์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงสุธาสินี โรจน์บุญถึง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงภาวิณี ด้วงรักษา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กชายก้องภพ กลัสลวิภาค

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายธิติภูมิ หว่านพืช

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายสมัชญ์ มีทรัพย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายพิชุฒม์ บ่อเกิด

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายกรณ์ดนัย อัครรุ่งเรืองกิจ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงศุภานิช นามีผล

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงวีรดา แตงเปลียน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงสาริศา รัตนนีรพันธ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงญาดา วุฒิวโรดม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายศรัญย์วุฒิ สืบใหม่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายนะฐาพร ขำพวง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายสิทธินนท์ ชืนชวน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายรัชต์ภูมิ หนูขาว

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายธามนิธิศ ปรางทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายวิศรุต สิงคบุรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายวุฒกาญจน์ อินทร์นุช

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายนันท์ทัต คชรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายนพพล ตังสุขสันต์

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายตะวัน ชวรัตนวงศ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายวรัญชัย พันธ์ตา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายธนสาร ศรีกำพล

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงพิชญาภา ตนภู

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงทิพย์สุดา รักชือ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงณิชารีย์ บริสุทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงชมศุก จำเนียรพล

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงไพรำ ลิขิตทีรุ่งเรือง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงศศิมา บ่อเพทาย

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงวรรณวิภา ยุบลบัณฑิตกุล

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายวศิน กาบมณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายศุภากร บูรณธนานุกิจ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายณภัทร โพธิศรี

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายธีรพัฒน์ เอกบุตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายคุณากร ภัทรสิริรัชต์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายภัทรดนัย เครือพันธ์ศักดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายภูวดล แสวงศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงทิพย์วิมล เอียมสำอางค์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงชนัญชิดา เทือกกอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงรวินท์นิภา งามขำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงศศิกานต์ พรศิริกาญจน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงพรนภัส เลาหศิริ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายณัฎฐ์ธกร เกิดกำธร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายสิทธิภาคย์ จิตสูง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายอายุวัฒน์ ศรีสังข์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายวีรภาพ รสชืน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายมนัสชัย กิจทวี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายวาคิน พลอยพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายพีรศักดิ

์

กิงทอง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงกัญญาณี ชูตระกูลธรรม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงหทัยภัทร นนทะภา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงญาณพัฒน์ โพธิศรี

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงดรุวรรณ จินดาเพ็ง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๐๒ เด็กหญิงประภาพรรณ
สนใจ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงณภัทร ธารกกาญจน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายชีวธันย์ บุญกอ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายเอกรินทร์ พงษ์เขียว

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายธนิสร อินจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงธาริน เซียงหลิว

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายชนาธิป สายสอาด

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายณัฏฐพล สวัสดิสาย

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายพัสกร บุญยงค์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายวรกร นิยม

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงอรอุมา พงษ์สมบูรณ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงนัชชา ใบบัว

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงศิริลักษ์ เหลืองเอียม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงพัชราภา สวัสดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

เชิดชัยทวีพงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายศรัญู พันธ์ชู

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายศวัสกร ทองเงิน

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงนิชาภรณ์ ฉุนโต

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายฐากร โดยประสงค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงฐิติพร อินทร์คล้าย

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงชญานิศา ไพศาลโอฬาร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายธนกฤต นำใจสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์ วงศ์อนันต์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายชินวัตร ดิษยวงษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายพลวัฒน์

อัศวทรัพย์ไพศาล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงพรพรรรณ จำรัสไว

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายภีราพัฒน์ จันทร์ฤทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายพลวัฒน์ สำเร็จ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายวริทธินันท์

์

บุญสกุล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงเดือนธันวา ทนุพงษ์ภรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงวิลาสินี อินทร์อ่อน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงอาจิราห์ รอดชีวิต

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ อินทร์ศวร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พรมทองดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายฑีฆายุ เพ็ชรอำไพ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายธนากร ศรีสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงวิชานาถ ฐิติพงศ์ภาคิน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงณัฐชากรณ์ บัวนวล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงธัญรักษณ์ แฝงพุต

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงไพลิน วงศ์ตังมันจริง

้ ่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงอรธิชา วงศ์รจนากร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงลักษิกา

เลาหะกาญจนศิริ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงเมธาวดี เสนนอก

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงวิลาสินี สำแดงเดช

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงณัฐฐาพร จ้อยทองมูล

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงปยะธิดา วงษ์ศิลป

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แสงสอาด
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงอภิสรา ปกรณ์สถิตย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายอิทธิพงษ์ วงษ์อัยรา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายอัษฎาธร มีแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายอธิป คชสาร

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายอภิรัฐ ทิมพราหมณ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายอาณาจักร สกุลเพียรพิริยะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายธนากร ทำเนียมดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายเศกสรรค์ หาญอนงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงจิดาภา วัยวัฒนะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุกเขียว
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายชนะชัย วิเศษสิงห์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๖๐
นายจักรี วิศิษฎ์ธรรมศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายพสิษฐ์ ดอนเจดีย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายวริศ เหมือนช้าง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายภูริธัณฐ์ อภิโชติธีรนันท์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงพรรณพร พวงทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายยุวนนท์ ดอนเจดีย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายกิตติพันธุ์ ภูมิสถาน

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายคฑาวุธ ศรีรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงบัวชมพู

พงษ์หาญพาณิชย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายพุฒิชัย มากกลิน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายก้องภพ อัศวเดชฤทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายณัฐณภัทร เพ็ชรเรือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายสิรวิชญ์ อรุณลักษณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายเกรียงไกร น่วมทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายเปนหนึง

่

วงศ์ตังมันจริง

้ ่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายจีรพัฒน์ กิจสมัคร

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๗๖
นางสาวเกตุกาญจน์ กาญจนศิลป

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงลภัสรดา รักดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๗๘
นางสาวสรินทิพทย์ นักจะเข้

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงอัญติมา พ้นภัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรศิลป
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงอัมพร รุ่งเรืองยังยืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายปญญากร ทับทิมศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์ชาวนา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงพิชญาภา กาญจนธรรมศิริ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงพิมญาดา กัลยาฤทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายวีรยุทธ หมืนประเสริฐ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายสุภารัฐ แปนน้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายพลภักดิ

์

อินทรสันติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายศิลายุทธ์ ฤทธิพงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายณัฐพล บำรุงผล

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายพัฒนพล มีพรศิริ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงธนพร ฉัตรนิมิต

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงบุณฑริก หลิมพลอย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริกูล

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วงษ์ศิลป

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงธนัชญา แช่มช้อย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงภัทรวดี จำนงกูล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงอรอุมา สอนใจ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงญดา เลิศโภไคย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กชายชนะชัย สาธุภาค

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายฤทธิกร ชูศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ไพรวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายเตวิช พรมโคตร

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายภูริภัทร แสนสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายอธิพงษ์ พุทธศัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายธาวิน สุนทรศารทูล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายพิชิตชัย พรมแพง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายนัฐพล จินดานิล

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายรนัทถ์ จรูญรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายออมสิน ปูเชียงแดง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงวนิดา สุกใสพงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงนาริศา ตันติธนากุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงธันยพร บุญประเสริฐ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงปญญาพร เศรษฐกิจดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงวริศรา ตังกิจดีมัน

้ ่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงสุพิชญา สุดใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ ขุนจ่าเมือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงนิภาพร เกิดขาว

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงนภัสนันท์ รอดคลำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงชาลิสา กันภัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงศิริกาญจน์ บุตรดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา อินทรีย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายศุกร์ธิพรพล มีคุณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงญาณภัทร ญาณอรรถ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงปลายฟา อร่ามศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงชนิสรา หมอดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงเกสรา รุ่งเรืองจำเริญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายณัฐอัฒน์ คันทะพล

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายอภิชัย ภิญโญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายปุณญพัทธ์ อินทรสันติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายวงศธร อินทรสันติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายณัฐพล ฉัตรนิมิต

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีปุนจัน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายสหกรณ์ สุดแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงอาภาภรณ์ กากะนิก

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงวิลาสินี จันทนะโสตถิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงพัสนันท์ ธนรักษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงภัทรศยา ขุนพิทักษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงสภัสสรา อินทร์แสง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงฐานิดา คงจร

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงภัทรวดี เอียมสุวรรณ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงศลิษา ศาสตร์เวช

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงวรัญญา หมินแดง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงปานเนตร นิลบุตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงณัฐชา ไทรทองมี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงปยธิดา ชืนใจ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายธีรภัทร จันทร์สวาท

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงรัชนาถ เนตรสว่าง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายอภิชาติ ไววิงรบ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงนรรฐกร เทศหนู

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ชืน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงญาคพันธ์ ขุนพระเดิม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงญาคนันท์ ขุนพระเดิม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงชลธิชา เอียมสอาด

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โสภาที

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงฐิตาภา ศิริโก

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงนุชจรินทร์ สังข์เสวก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กชายธนิกธน ถินทุ่งทอง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายณภัทร ว่องประเสริฐ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญคุ้ม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงปตริชา สาสอน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงวรันธร บุญญาลัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงณัฐณิชา เอกจิต

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยะนิล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายจิรายุ เกตุพุ่ม

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายนที มานะธุระ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายธนชาติ แสงจันทร์ฉาย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงวินิตา โพสท์มา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายณัฐนนท์ แก้วสะอาด

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงจิราพร จารนัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงฌาณิศา เฮงประสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ เซียงหลิว

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายคชภัค ปยรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงปวีณา แสงนิล

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงชนิดาภา เหลืองเอียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงประภัสสร เชือชิตวงศ์

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายธีรเดช ง้วนหอม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายมนตรี ศรีอนันต์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายวุฒิพงษ์ โพธิกิง

์ ่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงจตุพร จรรยาธรรม

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงธัญชนก นำเพชร

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงอริสรา อรรจนพจนีย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายจักราช ยุติธรรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายอภิลักษณ์ เจเถือน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงกรรณิกา ยางสุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงจันทร์มณี หว่านพืช

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๘๖ เด็กชายเกียรติไพศาล
ทรัพย์ประเสริฐ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายกัลลยา จิตร์ประเสริฐ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายชัชวาล แตงตุ่น

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายชินวัตร ทองหยอด

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายปรีชา มหาสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายศุภกรณ์ ดีท้วม

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายสันทัศน์ คงอยู่สุข

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายอมรเทพ เจริญยิง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงนำฝน กีนะวรวัฒน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ชืนขำ

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กชายธนโชติ สุขเฉลิม

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายสหรัฐ ตังใจ

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงเมศิณี ขอนสัก

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงกาญจนา ชืนจิตร

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงพรพิมล เหยียวยา

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงสุพัตรา มันคง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงมณฑา อุไร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงสิราพร โยมด้วง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายชัยชนะ ชาวปา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายสุรพงษ์ แซ่ล้อ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงณัฐณิชา บุตรนุช

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงบัณฑิตา เริมภักดิ

่ ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงพรหมพร พงคะเชน

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายพรหมชนะ อินทรักษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงศศิกานต์ สุวรรณประเสริฐ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๑๑
นางสาวบงกช เอียมสำอางค์

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ราชอาจ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายธีรพงษ์ สมรูป

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายก้องภพ แก้วอิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายตะวัน สังขภัสสร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายธราธร สายแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายอติพัฒติ

์

เทพหุ่น
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กชายอนันยช ชำนาญกิจ

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงธนัชพร ศิริสายันท์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงศิราพร เชือดี

้

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงธฤษวรรณ ทองดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงพิชญธิดา สืบมี

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงชลธิชา วงสุวรรณ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงอัญชลี -

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงจุฑามาศ รุ่งเรือง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงโช -

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายอติชาติ นาคพัด

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงกัญญาภัค อาจเอือม

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายกุลชาติ ทองดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายเจษฎา ผุสดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงพรภิมล ใจแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายธนากร พันหุ่น

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายวรวุฒิ พวงทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กชายภานุพงศ์ นาคพัด

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๓๕
นางดารารัตน์ ศรีสัตตบุษย์

๐๓/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายสิทธิภัทร บุญเล็ก

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงจิรนันท์ เหยียวยา

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงศุภักษร ทองแท้

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายอิศรา รอดเสมอ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายภูดินันท์ นกจันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายจิณณ์ สมบูรณ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายณัทรดนย์ ศิริหลวง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายกวิน กล่อมจิต

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงณภัทร์ กล่อมจิต

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงมณฑิตา เหมกระศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายภูผาภูมิ ราชมณี

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงขวัญชนก แสวงศักดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วแววน้อย

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ เจิมจุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงศุภักษร แทงคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงศศิกานต์ สมบุญ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงสุวรินทร์ ไทยถานันดร์

๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงอาทิตยา เพียงลิม

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงจริยา บุญตาวัน

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายณัฐศักดิ

์

ฉกรรจ์ศิลป

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายธันทิวา ราชสันเทียะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงกรวรรณ วรรณวงษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงชดาพร มีแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงพัชรวรรณ แขกวงศ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงแพรวา เหลืองวิไล

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงณัชชา สุขเกษม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ บัวคำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงปยธิดา พลอยพุต

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงกุลจิรา โคตรแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ก๋งพิว

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายกฤษดา ไวจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงลลนา

กานต์มาอัศจรรย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงศิริมล ขำสิงห์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดสำรอง

วัดตลาดสำรองพันธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงอุษณา มันคง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำสำรอง วัดหนองสำรอง  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายวีระพงษ์ ฉุยเนย

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายระพีพันธ์ นะดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงสุชาดา ชืนอบเชย

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงสุพรรษา เซียงฉิน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงชลดา วงษ์กฎ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงลดาวัลย์ วงษ์จันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายอัฐวุฒิ บุญแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายรพีภัทร นำใจเย็น

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายอรรคศวิน จันทวีป

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายชินวัตร โตใหญ่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายจิรวัฒน์ มณีขำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ศิลประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงวิลาวรรณ ชาภักดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงสุมิตตา วงศ์ศาโรจน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายธนวัฒน์ แย้มพราย

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายกฤษดา ชืนหุ่น

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงกนกพร สู้ภัยพาล

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายจันที ไม่มีนามสกุล

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

 

กจ ๒๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายอภิชาติ แก่นรักษ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายอนุเดช พึงเพียร

่

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายฐาปกรณ์ แก่นรักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายนันทวัฒน์ ไทรพรรณ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายอธิป อินทรพล

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงมัลลิกา สร้อยนาค

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงวิมลสิริ คงเพียร

๒๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายวรภัทร์ โตใหญ่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงจันจิรา คงเพียร

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงพัชราภา นุชอิม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงวริศรา มะโนรมย์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงวริษฐา มะโนรมย์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายธนโชติ ปานนิล

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายไมตรี สีรัฐ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายธนกฤต พันธุโค

๒๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงตมิสา ศรีหากัณยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๐๔
นางสาวดวงกมล ชูพลาย

๐๙/๐๒/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๐๕
นางสาวปวริศา ดอกมะลิ

๐๗/๑๐/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๐๖
นางพรรษา มูลประวัติ

๒๙/๐๗/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๐๗
นางสาวอาภัสรา อัศวพิทักษ์พงศ์

๒๒/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิวิทยา)

์

วัดถำเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๐๘
นายประสาน โตงาม

๒๗/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงพรพิมล หนูดำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายกฤษณพล ทองเกษม

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสะเดา วัดเขาเพิง  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายสุจินดา อินทร์นอก

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงอ้อมดาว นิลอ่อน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ถำทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายสิทธิโชค เชยโต

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดรางเฆ่  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงอทิติยา เอียมทิพย์

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายถาม์พร ศรีเกตุ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายภากร เสือณรงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายอมรเทพ ขุนทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายชนะชล พวงอินทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงวิราดา ใจเฟอย

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงอินทิรา มีทรัพย์มัน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๒๒
นายสรชัย จันทร์ที

๒๐/๐๑/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ วัดรางเฆ่  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงวีรญา ฉุยเนย

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายวีรวัต จุเฉย

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงผกากรอง ฉุยเนย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงปยดา ทูลประสม

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายพิพัฒน์ กล่อมจิต

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายสิรดนัย เสือใจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายกมลชัย วัดมณี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายศรัณย์ นำเพชร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญคุ้ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายพิภพ ยิมเกิด

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงกาญจนา พรานนก

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายณรงค์ เกตุนรินทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  
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กจ ๒๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยงค์กลับ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงอลิสา มังประสิทธิ

่ ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ยศอินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงเกศสิริน คงนิล

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ พรมมิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สินจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายยศธร น้อยพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายณัชพล รอดคลำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายกิตติชัย โสภา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายรพีภัทร สุดละม่อม

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ชืนขำ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายอลงกรณ์ เนียมสวน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายธีรเทพ เย็นกาย

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงขนิษฐา ปราดเปรียว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงอาภรณ์รัช หกม้า

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงนราทิพย์ นิลรอด

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายกิติพงษ์ ลาจันทึก

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงธนพร ศิริพล

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายก้องภพ ระเบียบดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงสุนิษา เพชรตรง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงรุจิรดา สนสุดยอด

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายธีรภัทร์ คชพงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายรัฐภูมิ อัมพวา

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ แม้นพัก

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๕๙
นายเบญจรงค์ โคกจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ คชพงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงเดือน -

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายธีรภทัร นาคทรัพย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๖๓
นายธีระพงษ์ ศรีลี

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายยุทธพงศ์ แซ่อึง

๊

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดทะเลสาบ  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สังขานวม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงสุภาพ สัตรัมย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงอังศุมาลี คงมา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงสุภาพร ภูมิหิรัญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงฉัตรแก้ว นามวงค์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๘ / ๒๕๗
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กจ ๒๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงจีรนันท์ ประหา

๑๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายวรเมศ เวที

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงปนัดดา ศรีลาชัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงชาริสา กระต่าย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงวันวิษา อินทไทร

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงศศิกานต์

โอฬารประเสริฐเลิศ ๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงพรัชรา แสวงทรัพย์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์กร

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงอทิตยา พานแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงลักษิกา ศรีหิรัญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงธิริญญาภา เลียนเครือ

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายสิงหา เย็นกลม

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงกาญจนา ทองจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงปยณัฎฐ พูลศิลป

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงกุลยา ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายธณัษฐนันท์ เลียนเครือ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายศุภกร ศรีจิตต์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๘๗ นางสาวกฤตศิกาญจน์
อินมี

๑๔/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม วัดศรีสุวรรณาวาส  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายจารุภักดิ

์

ฟกเงิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายทักษ์ดนัย รัตนา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายพงศกร ฝอยทับทิม

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองนุ่ม

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายวรเชษฐ์ บ่อสิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายวรเดช บ่อสิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายศรายุ โพธิใบ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บ่อสิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายอิทธิพัทธ์ สมานทรัพย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงธนพร ลำดวล

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงธัญชนก จินดาวัฒน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงนำใส โพธิเจริญ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน พรหมพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงศุภมาศ ทรัพย์แก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงสุธาทิพย์ พวงมาลัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายนนทกานต์ แก้วประชา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายบูรณ์พิภพ เท่าเทียม

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๘๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายศกร ปอมหิน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายสุเวทย์ สีสวย

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงกนกภัณฑ์ พลทะรักษา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงนงค์นุช พันทา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ยิงมี

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงปนมณี มีเย็น

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มีถาวร

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ยิงมี

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายถีรพันธุ์ มังสา

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายธนกร บ่อเพชร

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายธนภัทร ชีวี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายอานนท์ หนูเกตุ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงณัษวรรณ ภูมิโมนัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงนำฝน โรจนประดิษฐ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๑๙
นางสาวนิรมล บัวทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายนันทนนท์ ปรวนแก้วมณี

๐๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงชุติมา อุตสาห์การ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๒๒
นายคมนคร อวยพร

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๒๓
นายเกียรติศักดิ

์

ขำเทียง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๒๔
นายธนภัทร สามเพชร์เจริญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วัดอินทาราม  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายนฤเบศร์ ขาวช่วง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายสมพร กำจร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงวนารักษ์ เกษราช

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงนิภาพรรณ ธรรมจง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงกัญญณัฐ ใจกล้า

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงอินทิรา กองแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุกโต

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงอรวรรณ นะดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงมะปรางค์ สีห์วงค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงปยะนุช วงษ์พัฒน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงอตินุช อินทเรืองศร

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายปรัชญา สุขคำภา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงเบญจมาศ ภู่ศร

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายธีรภัทร แสนตระกูล

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม

์

วัดโพธิศรีสุขาราม

์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๓๙ เด็กชายทรัพย์ชัยมงคล
สุขสงวน

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายกฤตเมธ พุ่มแดง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายนพดล บุญคุ้ม

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายวิมล วงษ์ประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายอาทิตย์ ทองสาย

๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงจิรภา เรืองเทศ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงฐิติมา ถำทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงปนัดดา โยมด้วง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงปวีณา โยมด้วง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงพลอย ศรีจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงมนัญญา จันทร์ดวงเด่น

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงมลฐกานต์ ธูปเทียน

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงณัฐพร ชาลีเปรียม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงนัธยา กุลธนานนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงวาสนา ฮวดอำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายกิตติ สะทองขน

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๕๕
นายนัชดนัย ขวัญสด

๑๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายธนพล เพชรปานกัน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายธีรพัฒน์ บุญประเสริฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายวิษณุ พิทยวรนารถ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายสราวุฒิ พรมฟา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายอิสรา เพราะพินิจ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงนนทิษา แสงฉาว

๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงนฤมล ยินดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงสุพัฒตรา แจ่มศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายนวมินทร์

บุญยะธำรงค์รัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายวทัญู นิลบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายสุทัศน์ เขือชืน

้ ้

๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กชายอนุสรณ์ โม่งเครือ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงณีรนุช ใจหลัก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงนลินทิพย์ สุทธิพิบูลย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงพรชิตา บุญคุ้ม

๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงไพลิน มาเม่น

๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงวารุณี เจริญศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงสุกัญญา บุญตัน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงสุรัตนา ปานนิล

๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายจิรวัฒน์ อ่วมเครือ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายณฐกรชัย อธิกวิศาล

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายนัทพล แร่เพชร

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายอรรคเดช แสงงาม

๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

กลัดมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายปฏิภาณ ทองแสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงดวงสมร ทรัพย์เจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สีสวัสดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงนิพิษฐาพร เอียมทิพย์

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงสุมลรัตน์ ภู่เจริญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๘๕
นายอรรถกร จิตอินทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงรจนา พูลเกษม

๒๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงศศิญานี ภูคะฮาด

๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๘๘
นายณัฐวัฒน์ แก้วบัวดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์บำรุง

้

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)

 

กจ ๒๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงอาภัสรา เอมทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายชัยณรงค์ รุ่งสว่าง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงชุติมา ลีมหาทิม

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงณัชชาดา แสงสุริยันต์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงนลินรัตน์ จันทร์อ้น

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงพัชรฤดี ศรีประโคน

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๙๕
นายศิรสิทธิ

์

มูลสาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงปยะวดี ด้วงสุม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี พิกุลทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงกรวรรณ โชคธนโก

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงอริสรา อร่ามวัตร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายวรพล ภุมมา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงนภาวรรณ กรุดสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงปณิตา จุ้ยช่วย

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงภัทรวดี ผิวงาม

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายนันทวัฒน์ นิลวงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๐๕
นายภานุกร คำดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงกมลชนาฎ โตเย็น

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วคูณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ ท่านกเอียง

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงนริสา พรมดำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงอาทิตยา เจริญสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายสิทธิโชค กันสืบสาย

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงบุณยานุช บุญส่ง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงปรียานุช ทองคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๑๔
เด็กชายธีระพล ปานลอยวงค์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงผกามาศ อินทร์โชติ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายอครเทพ หมีลำพอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๑๗
นางสาวนภัสรา บุญแต่ง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๑๘ นางสาวเมลานี ปาริชาติ

ออเฟร
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงณัฐพร โรจนวิกูลชัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงกฤติญา ชมภูนุช

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๒๑
นางสาวกาญจนา แจ้งกระจ่าง

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงจิรัฐติภรณ์ รชตะเกษม

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๒๓
นางสาวชมพูนุช ขำบางเลน

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๒๔
นางสาวตาล จิตกำเหนิด

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๒๕
นายฐิติพงศ์ ผลเรืองวิไลแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๒๖
นายวัฒนา บัวพิมพ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๒๗
นางสาวชลธิชา ม่วงศรีจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๒๘
นางสาวพรรษกร หรีหร่อง

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายปวริศ หนองกุ่ม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสียน

้

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงชลลดา บัวพิมพ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงชนกนันท์ สัตยากูลย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนรัก วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงรตนภร สังข์อุดม

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงวีณัฐตรา บัวคำ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงสุวารี ยังยิม

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายธนกฤต วิบูรณ์กลาง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายภูนิพัฒน์ ด้วงพิบูลย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายปราโมทย์ จิตนิยม

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงธํญญ์พิศา ภัทรวิกรัยกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ ทองอินทร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงโชติกา ห่อหอม

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงกนกพร คงเมือง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงกิรนา เหมือนมี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงฐิติมา แก้วหนองโพธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงปริณดา ยศศักดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๓ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงนำทิพย์ พันยุโดด

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๔๖
เด็กชายวสันต์ ศิริ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายจิรวัฒน์ พัฒนพร้อมสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงพรนภัส โชคปญจทรัพย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงมณฑกานต์ ทองมอญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายรัฐภูมิ นนท์ทารักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กชายสหรัถ คุณพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๕๒
เด็กชายอัครพงศ์ ปานคล้าย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงอภิสรา สมมุติ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขอินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงนันธิกา ชินปนเกลียว

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายวุฒิชัย โพธิทอง

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายชวนากร หนุนภักดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายปฏิภาณ ช้างอึง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงรุ่งฟา ดอนพิกุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงบุญภา คล้ายเจ๊ก

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงธนวรรณ ว่องไวพาณิชย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ แตงกวารัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายภูมินทร์ พรมโลก

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๖๔
เด็กชายนนทวัฒน์ ฝูงประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๖๕
เด็กชายรพีภัทร กรุดแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงศิรกาญจน์ ทองปลอด

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงสุธิดา พรหมสิทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ พูลเกษม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงกชกร เนียมสด

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายปรีชา ปฐมโอสถ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงรจนาภรณ์ คชายุทธ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงปภัสร กุลซือ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงวาเลนท์ ประทุมรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงพฤกษา จำปาเงิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงอรดา อินเหล่าใหญ่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายสราวุธ แตงอ่อน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงปาตารี มารีพิทักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายอนุศักดิ

์

บุญชัยยะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายองอาจ บัวผัน

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๔ / ๒๕๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายภูวดล เซียงฉิน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงสิริภัสสร โพธิสำราญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงอิศริยา เล่าทรัพย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงอุษา อ่องศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงพัชรา จุ้ยช่วย

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงณัฐชา ยอดเพชร

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงเอวิตา จักรเพ็ชร

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๘๗
เด็กชายพริสร สมคิด

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประจิตร

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุทธิบุตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงธันย์สุดา พิมพ์สุวรรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๙๑
เด็กชายบุญรัตน์ จำปาน้อย

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายดนุชา แก้ววังปา

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงวรินญา โชคสมอทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงนันทน์ธณี ปรมัตถ์คุณาสิน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายวัชรพล รัตนนุ่มน้อย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายภาณุพล ซุ่นใช้

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายภูวดล นิลมณี

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงจารุพร กันทรรศยศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายคมสัน ยารังษี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงอรปรียา พรานเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายสุรชัย บุญชู

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงชมพูนุช บุญแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงภาขวัญ คชายุทธ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายณรงค์ ชินเจริญทรัพย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายชลทิต กิจบุญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๐๖ เด็กชายนันทพงศ์พันธุ์
เรืองศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงนาตตะญา ตราพัด

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงยศสิณี ผึงผาย

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายศุภวิชญ์ นำเจริญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายกฤชติพัฒน์ สมทบบารมี

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๑๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แย้มกลีบ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา เผือกผ่อง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายคณสรณ์ อรุณขจรศักดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายธนพนธ์ สังข์สะอาด

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๕ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ ผ่องใส

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงเปรมกมล พุทธวงศ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงพานรินทร์ ส่งบุญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กชายธวัชชัย จันทร์เต็ม

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงชลธาร อรุโณทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงนันท์ทิชา เพ็งภิญโญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร นิลสันเทียะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงช่อผกา เกษี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงปณฑิตา เซียงว่อง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายชานนท์ อุนาแพง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงกฤติยา แสนพล

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงจีรนันท์ ประจบดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ชืนขำ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายนพดล มักเจียว

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายรัฐภมิ อันเท่ห์

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายวรัญู จิตตะธัม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๓๑
เด็กชายจุลจักร เซียงโหล

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงชลธิชา ศรทิม

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงปริญากร เซียงเจน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๓๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แดงบาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๓๕
เด็กชายชาดา กมลทิพย์วงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงชนิสรา น้อยสอาด

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงญาณวดี วิไลสวรรค์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงวริศรา คำเอก

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงภัสสรา ผกาแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายธนทัต พิณศิริ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายสรวิชญ์ ตันติธัญญากร

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงพัชริดา ศักดิสิทธิวงศ์

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๔๓
เด็กชายธิติวัฒน์ ดามี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายนันทวัฒน์ พาหา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงขนิษฐา เผยกลิน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงนิภาภัทร เรืองเนตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายนรภัทร รัตนการุณจิต

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงพรนภา ศรีประสพชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายอรรถพล จันทร์เปล่งแสง

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงนฤมล เมืองแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงวริศรา สมรูป

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงสุวพร อ่อนน้อย

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงคณิศรา สมบัติพานิช

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงปาริฉัตร รัตนรุ่งชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๕๕
นางสาวญาดา ไชยวิเศษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายพีรภัทร์ ยินดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๕๗
นายคมเพรช โฉมงาม

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๕๘
นายชฎาธาร ฝูงประเสริฐ

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๕๙
นางสาววรรณวษา เจริญชนม์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายกิตติพศ จันทร์บุตร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายธรณินทร์ ศรีกิตติกาญจน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๖๒
นายรุจิกร ทำนุราศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๖๓
นางสาวนรมน สายบุญยืน

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๖๔
นางสาวธนัชชา วังปลาทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๖๕
นายอัษฎา แก้วอาสา

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๖๖
นางสาวภัทราพร แซ่ตัน

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๖๗
นายศุภโชค เชียวชาญ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๖๘
นางสาวชุติกาญจน์ จีก้อน

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๖๙
นางสาวธนภัศวรรณ เข้มแข็ง

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๗๐
นายโกมินทร์ ทองเปลว

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๗๑
นางสาวฐิติมา เสลาคุณ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๗๒
นางสาวรสริน ทวีบูลย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๗๓
นางสาวอรญา ศรีจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๗๔
นายวีรภัทร พาหา

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๗๕
นางสาวสาธิดา สิริวรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๗๖
นายภควรรษ จันตบูรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๗๗
นางสาวรัตน์กมล แก้วบุญเพิม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๗๘
นางสาวปภาวดี ดวงตา

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๗๙
นางสาวทัศนีย์ โกมลลิขิตกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๘๐
นางสาวมุกสราลี รังสินารา

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๘๑
นางสาวดวงกมลชนก แสงพรมทิพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๘๒
นายเชียวชาญ

่

วราศิลป
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๘๓
นางสาวกัญญณัช จันทร์ทรา

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๘๔
นางสาวญาณิศา เอียมน้อย

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๓๘๕
นายภาณุวัฒน์ เรียงรวบ

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๘๖
นายพงศธร โพธาวัน

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๘๗
นางสาวนิติยา จันทะสี

๒๔/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายเจตนิพัทธ์ โพธิชะอุ่ม

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายสันหณัฐ เม่นไพร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายสหรัฐ ขีดแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายจิรพัฒน์ อิมหลำ

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายอรรถพล เซียงฉิน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงสุณิสา พิมพา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงสุพรรณษา สินคง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงธิดาพร เสร็จกิจดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงรัตติกาล สุ่มเมา

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงหยกฟา ชัยวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงวรีประภา ศรีราจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงวรรวิสา นพคุณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงกฤติยา เลียะเครือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงพลอยชมพู สมพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงศิศิรา แผ่นทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายจิระพงศ์ แสงนาค

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายจิโรจน์ คงสำราญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายธีรเดช โหน่งที

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายนันทวัฒน์ ผลประดิษฐ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ครูทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงกานติมา สิทธิการ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงณัชชา ยอดดียิง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงธนันธร นิลยนารถ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฉุยเนย

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงเมธาวี บัวศร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงสุพัตรา ยางทัด

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงสุภาวดี บรรลือทรัพย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงอฑิติยา แช่มเล็ก

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงอรปรียา แม้นแล้วมา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายธรรมวุฒิ นิตย์ภิรมย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายสิทธิพร ท้วมผึง

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ สนสุทธิ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๘ / ๒๕๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ ครุฑมีชัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงแพรวา สาลีกุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงศิริญญา ใจงาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงวิยดา พูลเกษม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายศุภกร สกุลรักษาทรัพย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายภูวนาถ พ้นภัยพาล

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงญานิศา พรสุดาชัย

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายชัชฎาภรณ์ วงศ์สม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงอาทิมา นามประเสริฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายสรยุทธ วาดอักษร

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงสุภาวดี ฮินเจริญ

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงสุทัตตา อุดมผล

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายคติศักดิ

์

กิขุนทด
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงณัฐธิชา พันเพ็ชร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงโสภิดา ท่าผา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงณัฏฐริกานต์ เทียนเหลือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายเพชรชัย เรืองฤทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงภัคจิรา ปรังประโคน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงจันทรัสณ์ บุญกอ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๓๙
เด็กชายชานนท์ สมบูรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงปวีณา จันทร์ขำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงณัฏฐลิดา แช่มชืน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กชายบดินทร์ เขียวทรัพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงวราภรณ์ สามี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงชนาภัทร สงวนทรัพย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงวรกมล สุขเกษม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายสิรวัชร์ ชณธิศากูล

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงฐมาพร แสนมีมา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงธารนำ สุขศรีทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๔๙
นางสาวนุชฉรา นกพลับ

๑๔/๒/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านท่ามะกา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายสหรัฐ จันทร์ประเสริฐ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ ฉิมเกตุ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงแพรทอง ปญญาใจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงโกลัญญา กาญจนรักษ์กุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงณัฐรวี ปลาทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๙๙ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายนันทพัทธ์ บุดตาพวง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองเชือ

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิกุลทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงชลธิชา จีนทอง

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงวรรณวิษา ประสบผล

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงธาราทิพย์ พรานเจริญ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงอัยรินทร์ เลิศสิริพรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์คำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงวัทนวิภา แช่มเล็ก

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๖๔
นางสาวนริศรา ดอกบัว

๑๖/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๖๕
นางสาวสุกัญญา แจ้งสันต์

๐๙/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนฐิติวิทยา วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ตรงพงศ์ไชย
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายดุลยวัตร ชาโชติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ สารทพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ ว่องไวพัฒนา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงธัญชนก วรวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายอีฟอองรี เดอโซว์วเรอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงกษิรา น้อยสอาด

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กชายสาโรจน์ วงศ์ยังอยู่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายอมรศักดิ

์

ทรัพย์สินธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงปุณณภา ตังวิริยะ

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงฉัตรฑริกา หงษ์ยนต์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายฐาปนันท์ ชโยจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๗๘
เด็กชายอัชฌารัณย์ กาญจนลาวัณย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๗๙
เด็กชายภีมพัชร ยังยืน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายคณิศร ดำรงอ่องตระกูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายณัฐวัชต์ กล้วยเครือ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายปณัยกร แซ่โก

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงจรัสวรี วรเทพ

๐๓/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงณัชชา เชือนุ่น

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงจิราพร ฟกโต

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๘๖ เด็กหญิงวิจิตรกาญจน์
กาญจนวิจิตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงสุจีวรรณ อริญชย์วรรธน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายคณพศ คณโฑแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายนนทณัฐ กำปนทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๐ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายจิรายุ สายรถ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงกุลภรณ์ รอดจีน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงสุฑารัตน์ แพรกเชิญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายมุนินทร์ สนธิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ นัยนา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๙๕
เด็กชายยอดฉัตร อภิลักโตยานันท์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายสุรนันท์ รักชืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงมนัสวี นิมเนตร

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายอนัญญา สิริเกียรติสกนธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายรัตนสรรค์ บุญส่ง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงขวัญชนก บังวรรณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงธัญญา แผงคำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายสันทัด วิวังสู

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงมนัสวรรณ พ่วงแพ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายปญญา ฉันทตระกูลชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายวีรวัฒน์ เรืองรัตนโรจน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายวีรพัฒน์ คุ้มถนอม

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงกวิสรา คงสาย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายกฤษณะ ใจรักษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายกวินภพ ฉันทวโร

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๑๐ เด็กชายเจษฎาภูเบนทร์
คำเกิด

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงศิริประภา ศิริรัตน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายทัตเทพ โชคสมอทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๑๓
เด็กชายพสธร รืนจิต

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงทรรศนีย์ สกุลทับ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงชลธิชา ภาคภูมิ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงเบญจนันท์ ฉัตรพิพัฒนกุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายกฤษตินันต์ ธรรมจง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ เปลืองทุกข์

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายแทนคุณ บุญทวี

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายเจษฎา เสมทับ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๒๑
เด็กชายธนกร รักบุญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายกิตติพงษ์ กมลหา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงภคพร ทรัพย์นิธิ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ทิมอ่อน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายศตายุ ทองดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายธงชัย บุญคุ้ม

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงอักษราภัค วิไลสวรรค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงนภัทร สังข์วาลย์ทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงสุธิดา เลียะเครือ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายชานนท์ หลำสะอาด

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงศศธร จงจินากูล

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงวัลคุ์วดี ชูชืน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงชนัญชิดา อยู่ฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายภูวณัฏฐ์ กุลวราอภิพัฒน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงนันทวรรณ คุ้มมงคล

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายอาจณรงค์ พันธ์เสือ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายอดิเทพ ชมเชย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายภัทรภณ ยังมีผล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายนฐวิชญ์ โพธิไทย

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายยศวฤทธิ

์

อินจีน
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายธีรภัทร์ สินเสงียม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๔๓
เด็กชายอนนท์ กมลตรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายกิตติภณ จันทร์โคตร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๔๕
เด็กชายภัทรพล เรืองรัตนโรจน์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายพิชญไพสิฐ บุญมา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงพัทธนันท์ พิมพ์อินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายนิลพัท ลิมปาภากรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงอังศุภา อุดมสุข

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายพลเดช ทองคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงนิภาวรรณ ประสมทรัพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงชาริณี ปรีเปรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายเอกภพ ว่องวงศ์ษาโรจน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงณัฐลดา ปนป

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายวรายุส เหมเปา

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายธนพัฒน์ ภาคมณฑา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายธนพงษ์ ภาคมณฑา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายธีรพล ชูเลิศ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายพชร หอชะเอม

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายสหรัฐ เลียะเครือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๖๑
เด็กชายพงศ์เดช เฉลิมศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายธนภัทร เซียงฉิน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายฉัตรดนัย ตรีธรรม

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายปณิธิ ทรงเล็กสิงห์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๖๕
นายจตุภูมิ เซ้งเครือ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๖๖
นางสาวนิรชา เจนพิบูลนราทิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายพิชิตชัย พรมพิมาร

๒๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายกฤษนันท์ นพรัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๖๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทุภา

๐๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี วัดท่ามะกา  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายสุทัศน์ ดีคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายธนบดี เหมือนอินทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายสุภัทร หลอดทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๗๓
เด็กชายทนงศักดิ

์

ผลทวี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงอรัญญา กรุดแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงอารดา ซุ่นใช้

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๗๖
เด็กชายจิราวัฒน์ ศรีแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงธวัลรัตน์ อ้นทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงธิติมา นามแสงผา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงศศิรา สาหร่าย

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงชลิดา เนียมทรัพย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายวุฒินันท์ มีนาง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่ลิม

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุโลกสีหมืน

่ ่

วัดพระแท่นดงรัง  

กจ ๒๕๖๐/๓๕๘๓
เด็กชายธนภัทร นามาบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงธนัตดา นามาบ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงสุพัตสร ปยะพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงปาณิสา สาริกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๘๗
เด็กชายนพรัตน์ บุญแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๘๘
เด็กชายนิติภูมิ เทพวงษ์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรางกระต่าย

วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๘๙
เด็กชายอภิชิต มีจีน

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงธนพร เซียงจง

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงธนัตดา มณีอมร

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงณัฐวัลย์ เปรมปรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงปภัสสร กลันแฮม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงทิพเกษร เทียนอิม

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายจารุวิทย์ รอดคล้าย

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายกฤษฎา ไชยมนตรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงชุติมา นาคโสภณ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๙๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดำดอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงจีราพร กาญจนนุกูลศิริ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงเมทินี หัวใจสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
วัดรางกระต่ายรังสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายฐิติวุฒิ ประสพผล

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายจักริน ประสงค์ไทย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงอัจจิมา ประสพผล

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงชลธิชา ตะก้อง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงวิทยา วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายอนุวัฒน์ ทะษร

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายพีรภัทร์ โพธิไทย

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงยุวดี จันทมาศ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงสุพรรษา พุ่มดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงทิตย์ตยา สีสำลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงธนิกานต์ เซ็นเครือ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงสุพัตชา เซ็นเครือ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงรินรดา น้อยจีน

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายธีรพงษ์ แดงจุ้ย

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๑๔
เด็กชายบัญชา จงเจริญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงกัลยา ลีเกษร

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงการันตี บุญคุ้ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายกฤติพงศ์ สตาล

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๑๘
เด็กชายวีรทัต พุฒจิระ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๑๙
เด็กชายกษมา สีสำลี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายศุภชัย บุญทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงวาศิณี ดวงแข

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๒๒
เด็กหญิงตลับเพชร แย้มศิริ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงศศิกาญจน์ นำดอกไม้ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายพชรพล ทองอินทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายณัฐกิตต์ หลงสวนจิตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๒๖
เด็กหญิงดุจดาว -

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๒๗
เด็กชายปติวุฒิ ศิริพัฒนวงษ์ชัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงณัชยา สันตุน

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายพงค์ศิริ อ่อนนาง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงฌานิศา เพียรธัญกรณ์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๓๑
เด็กหญิงเนตรนภา บุตรดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงปทมพร ธรรมะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๓๓
เด็กหญิงชรินรัตน์ บุญรอด

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายพีรพัฒน์ พุทธาราม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงรัชนีกร วรรณาโส

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงดาราวรรณ วางวัน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๓๗
เด็กชายกิตติภพ ตันโชติช่วง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๓๘
เด็กหญิงปญญาพร แสงทรวง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงรัตนากร วรรณาโส

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายนัฐวุฒิ คามรักษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายอัครเดช หอมศาสตร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงกลิกา ถวิลไพบูลย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๔๓
เด็กชายชุติธร กองเสม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๔๔ เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ เจนถนอมทรัพย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงขจาลิน สามพ่วงบุญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงฟาใส -

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงวนิศวรรณ อินประเสริฐ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงพัชรมัย โพธิคำ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๔๙
เด็กชายธนัท พุทธวรรณ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายปยะวัฒน์ ตาลเพชร

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงสุจิตรา เทียนหล่อ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายเดชฤทธิ

์

เซียงลี

่ ้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงนำฟา แผ่นทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คำมณี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายพงศกร ตรีคงธรรมกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายนนทพัทธ์ ตันติวัตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๕๗
เด็กชายสมหวัง ประสิทธิกาญจน์

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๕๘
เด็กชายภิชญา มันใจ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงกนกกาญจน์ คามรักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงรมย์นลิน เขียวชอุ่ม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายชาญ -

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๖๒
เด็กหญิงฐิติญา นาคเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงอัมพร สีสำลี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงชาริตา ใหม่เอียม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๖๖๕
เด็กชายบุญรัก ปอนาชุ่ม

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงปริศนา ทุมทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงวรรณษา พรามณี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงสุนีรัตน์ ชัยศิริสุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๖๙
นางสาวกมลวรรณ หาญประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๗๐
นางสาวอรวรรณ ชัยประเสริฐ

๒๘/๓/๒๕๓๑
โรงเรียนวัดตะครำเอน วัดตะครำเอน  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายดรัณภพ ต่ายคนอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๗๒
เด็กชายกวินภพ ฉัตรรัตน์ปกรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายจักรพงศ์ โพธิศรี

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงณิชา เชือมแช่ม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ เพชรดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๗๖
นายทีเจ ฟรานซ์ เซสเซอร์ จี

มาสคารินาส
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงมุธิตา บุญมี

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๗๘
เด็กชายกิตติภูมิ ทองสุทธา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงอรุณวิไล ตัณฑะเตมีย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงเยาวภา ตาสว่าง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงชาลิสา ช่วยประสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงวรรณชนก อ่วมประเสริฐ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๘๓
เด็กชายธนภัทร์ ปานมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๘๔
เด็กชายนพนริศ กาญวรนสันติ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงสุภัสสรา นำเพ็ชร

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงพิมพ์นารา ถินจวงจันทร์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายธีรภัทร เซียงจ๊ง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๘๘
เด็กชายชิษณุพงษ์ บุญล้อ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายรชต ศักดิพานิช

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงพัตชราภา กล่อมฉิม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงธนัชชา ปานนิล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๙๒
เด็กชายมงคล ใบรักษา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๙๓
เด็กชายภาณุพงษ์ ศรีนวล

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๙๔
เด็กชายสันติพงษ์ ทองดอนพุ่ม

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงญาณิศา บวรสืบบุญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงภิรญา ติณณ์ณพล

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงปรัชนันท์ สมหวัง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงปณณพร

กาญจนปญญาพงศ์ ๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงณิชา เสือหนู

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงพภัสสรณ์ รักษาสระน้อย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงวรินทร ดาปาน

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงกิติมา ดิษฐแสง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงสุนีย์พร ถวิลรังสิพร

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายธนกร โพธิทรัพย์สุข

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงพิชชนันทน์ โอฬารฤทธิกุล

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงปวีณนุช แสงแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายทศพร เสนกันหา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายบัญชา บุญจับ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายพงศภัค แก้วมีศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงสุทธิดา พันธ์ภู่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงญานิกา ถินนามน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงธนพร สุขจิต

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงสุนิสา ตัวมูล

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงอภิสรา ชัยสงเคราะห์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายศักรนันทน์

เหล่าทรัพย์เจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๑๖
เด็กชายพีรกร แข่งขัน

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงอริสรา กระต่ายทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๑๘ เด็กหญิงวรรณวรินทร์ กาญจนประดิษฐ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงณัฐภาส์ ภรณ์รัตน์จิรา

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงชญาภา เปยมศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๒๑
เด็กหญิงณัฐจิตกานต์ พระแท่น

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงเมธาพร วงษ์คำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๒๓
เด็กชายนวฤทธิ

์

มุราชวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๒๔
เด็กชายพงศภัค บัวขาว

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนศึกษา วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๒๕
เด็กชายกรินทร์ สว่างเนตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงพนิดา ศักดิเพิมผล

์ ่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายพงศธร บัวบาน

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๒๘
เด็กหญิงพิยดา เอียมโอภาส

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๒๙
เด็กหญิงกาญจนา สุวรรณวงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงกชกร หอมจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๓๑
เด็กหญิงชนาทิพย์ บุญสม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ วัดสำนักคร้อ  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายเมธา สายทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ใจตรง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงรัตน์ณา จงรุ่งเรืองถาวร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงพัสสร กฤตยความดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงอัม

้

บุญมี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงวริศรา จงรุ่งเรืองถาวร

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๓๘
เด็กหญิงพัชรี ประเสริฐสังข์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงณัฐชญา สระสมทรัพย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ เสนจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาคง วัดห้วยกรด  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงคฑามาศ มูลศาลา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๔๒
เด็กชายธงชัย ไม่มีนามสกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายภานุพงศ์ อิมเอิบ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงสุภาวดี ชูเลิศ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๔๕
เด็กชายสิรวิชญ์ เชือบุญ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงสุพรรณษา จุนสี

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงสุพิชชา ทองปาน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงมนทิชา ชมเชย

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงวราลักษ์ นาคเจือ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายภาณุพงศ์ สิทธิการ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงกชกร ศรีสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงสุพัตตา รืนจิต

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงพีรดา ดิษฐแสง

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงศศิประภา ทรัพย์แดง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๕๕
เด็กชายพีรสักภ์ ยินดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงกานติมา ทองบุรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงโชติกา พิมพา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๕๘
เด็กชายอาทิตย์ เปลวสมบูรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๕๙
เด็กชายนาคินทร์ จิตรประเสริฐ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงสุธามาส เอียมศรีเพ็ชร์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงภิริษา เทียนไสว

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๖๒
เด็กชายชลันธร ชัยมงคล

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงพรทิตา แก้วเจริญโชค

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๖๔
เด็กชายสุขสันต์ ปฐมกัปล์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายเอกราช วันดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์บูรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงประทุมรัตน์ อินทรง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๖๘
เด็กชายสราวุฒิ ทองอิม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงวันเพ็ญ สอนใจ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๘ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงชาลินี ประจำเมือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงแพร มะม่วง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายเรืองศักดิ

์

สระทองห้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๗๓
เด็กชายสุริภัทร วันจิว

๋

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๗๔
เด็กชายณฐพร ศิริมัว

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๗๕
เด็กชายพีรพงษ์ สินคง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๗๖
เด็กชายชลทิศ บัวรอด

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงปาริชาติ เย็นกลม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายวีรวัชร์ ฟกโต

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงอรวิภา อักษรทิพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงเมธินี เชือวงษ์

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๘๑
เด็กชายนัฐพงษ์ ทับพันธ์ลักษณ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๘๒
เด็กชายอรรถพล พลภัฏ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงภัคจิรา เกษาโร

๒๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'

วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๘๔
นางสาวนพรดา เสลาคุณ

๒๐/๐๓/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๘๕
นางสาวนิตยา ลุทัน

๐๖/๑๐/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๘๖
นางสาวอัญชนา ลุ้ยประเสริฐ

๐๓/๐๗/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
วัดหวายเหนียว  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๘๗
เด็กหญิงมัลลิกา โพธิไพจิตร

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๘๘
เด็กหญิงกัลยา ผิวทองงาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๘๙
เด็กหญิงปาริชาติ คงสุนัน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงกฤษณา บุญพุ่ม

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ท่านำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงกานต์ทิตา มะลิวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงดาวบุษรัตน์ ลิมสกุล

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงชมพูนุช ลาโพธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที 142

่

วัดดาปานนิมิต  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๙๕
เด็กชายอัศดาวุฒิ คือพันดุง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงญาดาวดี กลันดี

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายนิติภูมิ วิโทจิตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงนิเว ไม่มีนามสกุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองลาน วัดหนองลาน  

กจ ๒๕๖๐/๓๗๙๙
เด็กชายสิรภัทร บานชืน

่

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายชัยวัฒน์ อุทยา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายวรเดช งากุลชร

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงศรัณย์พร อุปวรรณะ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงพรนภัส พิทักษ์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายณัฐภูมิ แทนนาค

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๐๙ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายกรวิชญ์ เอมทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายณภัทร ขำทรัพย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายณัฐภูมิ นิลวงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายรัชภูมิ ใจดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายภูริณัฐ บุตรนำเพ็ชร

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คุ้มเนตร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ อ่อนน้อม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อวยพร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๑๓
เด็กหญิงปริณดา คุ้มเนตร

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๑๔
เด็กหญิงธิดาวรรณ มุราชวงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๑๕
เด็กหญิงชลิษา คำมัน

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๑๖
เด็กหญิงจิรพันธ์ วงษ์อนันต์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๑๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ ขอมปรางค์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงปทุมพร กรรณลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงจิณัฐตา อู่อำพร

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงนภฑกร หลีล้วน

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๒๑
เด็กชายทัตเทพ พลซา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงรัมภาพรรณ สร้อยสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตุนสมจิต

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงกนกพร บุตรโคตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๒๕
เด็กหญิงธนัชชา แสงมาลา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๒๖
เด็กหญิงสุนิสา นงค์ลักษณ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ มุราชวงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๒๘
เด็กหญิงทิพรดา ทวยไทสงค์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๒๙
เด็กหญิงนภัสสร บุญรอด

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายวิกานต์ ภูมิดอนเขต

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๓๑
เด็กชายธีรเทพ ห้วยหงษ์ทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ทรัพย์เสริม

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายวัชระ ดาดาว

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๓๔
นายสุริยัน ศรีวรชัย

๒๓/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนประชาวิทยาคาร วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงพรปวีณ์ สีหรัง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงสุชาดา พระแท่น

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงวิรดา ศิริจงเพียร

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๓๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายเกรียงเดช ร่วมสันเทียะ

๊

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๐ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายณัฐสิทธิ สุวรรณพันชู

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายพีรพัฒน์ คลำสุข

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายวัชรินทร์ นาเครือ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๔๓
เด็กชายชาคริต แทนนาค

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๔๔
เด็กชายภาคภูมิ ปลังอุดม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงพัชรพร แทนนาค

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงเบญจพร เนตรสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงกัลย์สุดา ประทุมสูตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๔๘
เด็กชายเขมชาติ อยู่มากญาติ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๔๙
เด็กชายฐานิกร นามาบ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายกฤษณพงค์ ดาปาน

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๕๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

วงษ์ศิลป

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๕๒
นางสาวปุญญิศา ท้าวสาลี

๐๕/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๕๓
เด็กชายวิชญา น้อยอุดม

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงรัตนา ผานิล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๕๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ ชูเชิด

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม วัดใหม่เจริญผล  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงจารุวรรณ -

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงนิภาพร โสลุน

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๕๘
เด็กชายวันชนะ วงษ์พัฒน์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๕๙
เด็กชายวัฒนะพงษ์ -

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงสุจิตา -

๑๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงผกามาศ ทรัพย์สมบูรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๖๒
เด็กชายธนากร มุ่นหนุนลม

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๖๓
เด็กชายณัฐพล ขำเทียง

่

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงธารทิพย์ แซ่ตัน

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๖๕
เด็กชายสาธิษฐ์ ลำประเสริฐศิลป

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงอภิษฎา วงษ์ดาว

๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงฟา -

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๖๘
เด็กชายสิทธิพล จีนแฃ่ม

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๖๙
เด็กชายณัฐพล -

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงแพร -

๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๗๑
เด็กชายรัฐภูมิ ล้อมมรกตแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๗๒
เด็กชายบารมี อุดมสีทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๗๓
เด็กชายเจตนา -

๑๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๗๔
เด็กชายแสนเพชร สิงห์โสดา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๑ / ๒๕๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายปุณย์วัจน์ หัตถกอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงปาณิสรา งามงอน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงชลดา ศรีพงษ์สุทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๗๘
เด็กชายธีรภัทร ภู่ละเอียด

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๗๙
เด็กชายสิรวิชญ์ ฉัตรเจริญ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงกนิษฐา ภู่หัสดร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงอาทิตยา นำใจสุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๘๒
เด็กชายพจน์ -

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๘๓
เด็กชายวราเทพ จินดาวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงกนิษฐา สว่างเนตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงญาณิศา งามงอน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย รุ่งแจ้ง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงชุติมา -

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงกชกร หลอมทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๘๙
เด็กชายสิทธิกร หลอมทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายพีรทัต นพคุณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายศราวุธ -

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายภาคภูมิ อุดมสีทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายภูผา ไทรชมภู

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๙๔
นางสุธาสินี ทองนุ่ม

๒๒/๐๗/๒๕๒๕
โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'

วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายเทียนเงิน เอียมระยับ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๙๖
เด็กชายบัณฑัต ภู่ทองคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายธนโชติ ใจชืน

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงทิพธัญญา นาคจุ้ย

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร ยอดเรือน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายอนวัช ลิมมัน

้ ่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายธนภัทร สุขจิต

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายปภังกร ทองมอญ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายธีรภัทร ดอกนาค

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายกฤตเมธ ศรีมงคลชัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายกิตติพศ เทียมจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายศรัณย์ภัทร ตัวมูล

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงจตุพร ปูเชียงแดง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ธยาวัฒน์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงสุภาวิดา วิบูลย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๒ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๙๑๐ เด็กหญิงกุลพัชรวรรณ
ทองคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๑๑
เด็กชายอัครพล โพทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงชนกสุดา วงค์เครือ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงอังคณา เภานุช

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงชฎาภรณ์ พุ่มเกษม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แช่มช้อย

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงอาทิตยา ประเสริฐโยธิน

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงอาทิตนภา ประเสริฐโยธิน

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงอัญธิกา ศรีอุบล

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงนริศรา จันทิมา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงพัชรนันท์ ขาวเปนใย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงฟาใส แคโอชา

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๒๒
เด็กชายเอกวีร์ อินทรโสภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๒๓
เด็กชายธีรพัตร์ ทัศนา

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายรณกฤษ ฉายภาค

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายผาภูมิ เทียนทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายพงศกร นพรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงเบญญาภา จงธนเลิศพร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายจุลานนท์

ปญญาเจริญธรรม ๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงปภาวรินท์ อิมอุระ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกตุแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๓๑
เด็กชายธนิก เสือพาดกอน

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงนันทภัส เซียงเจ้น

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๓๓
เด็กชายณัฐปพนธ์ อัตโสภณวัฒนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงญดาพร บุญเกลียง

้

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายวิชญพงศ์ พิกุลทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายวรุตม์ อรชร

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงอภิชญา เพิมนาม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๓๘
เด็กชายพชรพล เล่ห์ประกัน

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายปภินวิช ปนแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงรังสินี ชูชาติ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๔๑
เด็กชายอิสระ พันธุ์ภักดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๔๒
เด็กชายศุภโชค สาวแสง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เข็มทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายพงษ์วิษณุ บุญเพิม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๓ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงกันต์กมล ชำนาญดู

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายปริพัฒน์ บุญขันธ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๔๗
เด็กชายธีร์กวิน สีดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๔๘
เด็กชายธนบดี เสนีวงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงจิรพรรณ นุชนิม

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายกรกฎ ชนะสินธุ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายณฐกร วรรณวรรค

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงสุรัตนา จุ้ยช่วย

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายศุภสิน ศิริเลิศไชยากุล

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงอริสรา ปานสิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงสุธีธิดา โพชะนิกร

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๕๖
เด็กชายกฤติพงศ์ สีโนรา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๕๗
นางสาวดวงธิดา ขันขาว

๐๗/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนศิริวิทยานุบาล วัดท่าเรือ  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงสุมนตรา ชุมมาตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

วัดดอนสามง่าม  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงอรปรียา เหรียญเชย

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงณิชา จันทรวิโรจน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๖๑
เด็กหญิงมริสา ด้วงน้อย

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๖๒
เด็กชายวีระชาติ นินบดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายจักรพงษ์ นัทธยาย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงธีริศรา ไข่ม่วง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงอาภัสรา มังทิม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๖๖
เด็กชายรามณรงค์ แสงน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๖๗
เด็กหญิงนันทิดา เพียรทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๖๘
เด็กหญิงเนาวรัตน์ พรานเขียว

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๖๙
เด็กหญิงจีรนันท์ สุขดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา สุธาพจน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงชลธิชา ทุเครือ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๗๒
เด็กหญิงสายสุนีย์ พิมพ์ไทย

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๗๓
เด็กหญิงบุษยา ยิมไพร

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๗๔
เด็กหญิงแพรวา วรรณสวัสดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๗๕
เด็กหญิงนฤมล ประดิษฐ์วีรวงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๗๖
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ธารเพิม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายพีรเพชร บุญชัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงปยธิดา ท้วมทำนอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงวาริณี ชาวปลายนา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงตะวัน วรภักดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงจิตราภรณ์ ติดหงิม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงกุลณัฎฐ์ คล้ายเเดง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงปณิดา บุญส่ง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เห็นประเสริฐแท้

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงศิรประภา คำนา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงคุณิตา ธงชัยวิสันต์ชัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เปลียนทองดี

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๘๘
เด็กชายวินัย -

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๘๙
เด็กหญิงประภัสศดา นาคสีทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ เปรมศักดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๙๑
นางสาวกอบทอง เพียรทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๙๒
นายภาคภูมิ ดีหนู

๑๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๙๓
นางสาวนิรมิตร ศิริรัตน์

๑๕/๐๙/๒๕๐๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๙๔
นางสาวพรทิพย์ เนียมหอม

๒๙/๐๙/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๙๕
นางสาวภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์

๓๐/๐๑/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๙๖
นายภูทัด จันทร์พัชรินทร์

๑๗/๑๐/๒๕๒๑ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๙๗
นางสาวศรุดา วีระสมัย

๑๘/๐๕/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๙๘
นางสาวอัญชลี เจริญสุข

๑๗/๐๘/๒๕๒๖ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
วัดลูกแก  

กจ ๒๕๖๐/๓๙๙๙
เด็กชายกันตคุณ เชียวชาญ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายคุณวุฒิ เทพศิริ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายจิรวัฒน์ กาญจนบุรางกูร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายชยานนท์ บุตรดาวงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายธนากร แจ่มถนอม

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายณภัทร สุขศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายพงศธร พ่วงเสือ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายรพีภัทร จันทร์ภูมิ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายวัฒนา ปลืมจิตร์

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงกาญจนา อินทรง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงญาตาวี ใจผ่อง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงณธิดา รอดคลำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงธนิชา กรจินดา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงธัญญเรศ มณีพรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงวีรยา กลินถือศิล

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ผิวผ่อง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายวุฒธิพร รกฮวด

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายวุฒธิชัย รกฮวด

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงศสิกาญจน์ ชืนแสง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงวรรณวิภา ชืนแสง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น วัดกระต่ายเต้น  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายวรพล นำใจสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายโกเมศ สร้อยทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายสราวุฒิ บัวบาน

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายวรายุทธ มีศักดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายอนิรุทธ์ ขำนอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ทะยอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงชลธิชา ชุมศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงพรภิรุณ แหยมคอน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงมิณตา สร้อยทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงสุชาดา ยังยืน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงสุนิสา เทียนชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงอรอนง พูลสวัสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงอัยวา ใจฉกาจ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงสุธิดา ใจเย็น

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายวัชรพล ศาลา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงเอมอร กลันขำ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงนันทวัน เขียวอิม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงเขมิกา คีรีศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงสุมารี สุขอารมณ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงปานเนตร กิมจีน

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคร้อพนัน วัดคร้อพนัน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายสันติเทพ บุญยินดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายนราทิตย์ เซียงฉี

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายอิทธิพัตน์ จำปาไทย

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายพงศกร ไพรศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงชลธิชา ชังแก้ว

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงวิจิตรา นพรัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ แสงทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงเยาวภา นพรัตน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงอารียา สอนสงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงณิภาวรรณ ยางทัด

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงประภัสสร พัฒศิลป

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายกัปตัน ม่วงโสม

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงนวรัตน์ นามประดิษฐ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาน

วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายเจษฎา โพธิมี

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๕๓
เด็กชายชัยชาญ กลินประเสริฐ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๕๔
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

บุตรเกตุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงปติณญา ปอมอรินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงภัทรภรณ์ สารี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงศศิณิภา ไก่นิล

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงศุจินันท์ ขอนแก่น

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงสุนันทินี พุฒติ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายอนุชา อำหลิม

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายอัทฐพงษ์ เธียรธรรมการ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงพิชญ์สินี จำปาอินทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงเรวดี สายรอด

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๖๔
นายวัชรพล ศิริพัฒน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๖๕
นางสาวอินทิรา ยาตาล

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๖๖
นายวีรภัทร บุญตันพรเจริญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๖๗
นางภัณฑิรา จงอ่อน

๒๙/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดเขาสะพายแร้ง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายคงสมุทร สอนสง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายธนากร บุตรโคตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายธนบดี ศรีสะอาด

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

สระคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายนราวิทย์ มันคง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายคณาธิป ตังวงศ์

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายวีรภาพ มณีโชติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงวรพรรณ โพธิทอง

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงนันทพร ใจตรง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงสุพรรณษา พระเดช

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงกัลทิมา บุญมา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงนวรินทร์ สารี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงปนัดดา ผิวงาม

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงสุพัตรา เชียงกา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงณัฐพร ยศเครือ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามแย้ วัดสนามแย้  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ พวงทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงสุกัญญา พวงทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงพัชรพร โง้วสุวรรณ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงพัชรี ปอมจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงปวรวรรณ รอดจีน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายวรายุ ทองร้อยยศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายณรงค์ชัย บุตรเกตุ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายภัทรดนัย คนชม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายจิรกิตติ

์

พุทธศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรด วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายอรรณัฏฐ์ ศรีสังวรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ เทียมผูก

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน วัดห้วยตะเคียน  

กจ ๒๕๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายพงตกานต์ เฮียงเอียง

้ ้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญกอ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงฐิตินัน จันทบูรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงภัทรพร เตียเนตร

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงนงนภัส รุ่งวิทยา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงศศิกานต์ ประดับแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงสุธาทิพย์ เปล่งปลัง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สหพิบูลย์ชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงกรกมล มหาเมฆ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงนันทวดี พุฒติ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่เฮ้ง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายวงศกร สุขศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายธีรภัทร พิมพ์ตรา

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายณภัทร ผ่านอ้น

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายจตุรพร อร่ามวัตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายปพัณกร ชูวงค์วุฒิ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายพรพรหม ภูมิตินทรีย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๑๑
เด็กชายดีนะ โสภักดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงวรรณิภา เทวรักษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงอรสา สุดตาชาติ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยศศักดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ห้วยหงษ์ทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงบุตรดี สีนวล

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงเกศกนก ทองอ่อน

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงธัญพร ศรีอุปถัม

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ม่วงพิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ลิมจ้อย

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายสหรัฐ จันทบูรณ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๒๒
เด็กชายมณฑล หอมยา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๒๓
เด็กชายภัทรพล อ้องาม

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๒๔
เด็กชายวิทยาผล กันจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๒๕
เด็กชายวัน เปรมนิม

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ปอมสิงห์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงปวีณา พรหมชนะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงสุพิชฌา โรจนรักษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงวรัตม์สิริ มีแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงชรินรัตน์ รัตนกฤษฎาธาร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๓๑
เด็กชายสิรวิชญ์ โกมลสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๓๒
เด็กชายอนุวัฒน์ นิมนุช

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายณภัทร อิมอดุลย์

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายสุพจน์ อินทร์ไพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายคณาพงษ์ เอียมจรูญ

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ไกรนรา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๓๗
เด็กหญิงจีรนันท์ กรวิจารศิลป

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงสุธาสินีย์ เสตะพันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ทวีวงศ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงพรพิรุณ สันตะกิจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงญาณิศา นาถวรานนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองบุญส่ง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายหฤษฎ์ สีลางาม

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายสิทธิโชค บุญนารักษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๔๕
เด็กชายธนภัทร แดงหยวก

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงขวัญอภิฤดี ไพรวัน

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ชิมโภคลัง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงศศิธร สุระกิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงเบญจพร อำหนองโพธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงภัทรลดา นิรันตสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงปณิสรา พงษ์อัคคศิรา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๕๒
เด็กหญิงสุจิตรา วงค์วิลาส

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงสุภานัน ไกรศรานนท์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงนีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๑๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์ คิดดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๕๖
เด็กชายอิทธิพร สงเคราะห์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายพลภัทร เฉลียวศิริวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๕๘
เด็กชายปกรณ์ สว่างอภิบาล

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๕๙
เด็กชายสุเมธ ยางงาม

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงบุษกร อารมย์สุขโข

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงชมพูนุช โพธิล้อม

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๖๒
เด็กชายปวร ใจมัน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๖๓
เด็กชายชัชพล ตันบุญเสริม

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๖๔
เด็กหญิงศรสวรรค์ บุตรเพชร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงเบญญาภา ปานรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ง่วนกิม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๖๗
เด็กหญิงพิมญาดา นิลวรรณา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงคริสต์มาส ชวลิตบำรุง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงรสิกา เสมทับ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงภาวดี วิศวงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๗๑
เด็กชายกุลปพัชร ลีวัฒนาไพศาล

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายอัมรินทร์ ผ่องใส

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายธนภัทร ฉินทรงเกียรติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๗๔
เด็กชายกฤติกร บุญฉาย

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๗๕
เด็กชายโชติวัฒน์ เหลืองรุ่งไพศาล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๗๖
เด็กชายเฉลิมพล ลายสุวรรณ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิทักษ์ชืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงลลิตา ขาวเอียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายสุกฤษฎ์ แสงฮวด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงกชกร บุญทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๘๑
เด็กชายฐิระศักดิ

์

จุลกะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ใจตรง

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๘๓
เด็กหญิงบัณฑิตา รูปสม

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงปารถนา เจริญรักษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงสุชาดา ละเลิศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๘๖
เด็กชายนรินทร อิมทรัพย์

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๘๗
เด็กชายพงศ์ปณต อรภักดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๘๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คระเครือ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๘๙
เด็กชายจิรวัฒน์ จันตา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายชูศักดิ

์

ศรีบู่
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๙๑
เด็กชายนาวิน คำศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๙๒
เด็กชายปยภัทร ผ่องใส

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงปนัดดา สัจจรักษ์วัฒนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงลลิตภัทร พู่ทรงชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๙๕
เด็กชายพีรพงศ์ จิตนิยม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงชลธิชา ฉิงดี

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงพัชชา อึงเจริญ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๙๘
เด็กชายอดิเทพ คงทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงวรกมล

นันทิพัฒน์ปญญา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายเนติพงษ์ วงษ์อัยรา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงกิตติยา ชินหอม

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงปริณดา โหน่งที

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงปวีณนุช จีนอิม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงปานปริยา ศิริพล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายจิณณวัตร จนากร

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายวัชระ สร้อยทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงกมลวรรณ รอดเทภัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายธนาดุล ผิวอ่อน

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงไกรพิชญ์ สุทธิพิพัฒน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงสิริมา ปนมณี

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายอดิศาล แซ่ลิม

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำจุน

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๑๓
เด็กชายสรศักดิ

์

มโนธรรมมันคง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงพรประทาน ทองพูน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายศุปกานต์ แพงปอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายภวัต บูรณะบวรฉัตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๑๗
เด็กชายรชตะ เจียมจงวัฒนา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงปยากร เอียมหรุ่น

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงปุญญิศา พัฒนประดิษฐ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงรวิวรรณ บัวผัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๒๑
เด็กหญิงอรกมล บัวแตง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๒๒
เด็กหญิงณัชชา เจริญลิบ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายนววิธ จันทราภรณ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายอัครเดช บำรุงทรัพย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๑ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่
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กจ ๒๕๖๐/๔๒๒๕
เด็กชายพงศกร ม่วงน้อย

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๒๖
เด็กชายนนทนันท์ นารี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๒๗
เด็กชายวงศธร สุริพัฒน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงอักษร สวัสดิสูงเนิน

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๒๙
เด็กชายโกวิทย์ ฉายพุดซา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายสุคนธวัฒน์ เต็มนุช

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองสุขใส

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๓๒
เด็กชายภูบดินทร์ เซียงใช่

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๓๓
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ใจเอือย

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เง็กคร้อย

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายวโรดล กาวี

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงสุปรีญา น้อยประชา

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงธัญพร เถียรประภากุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๓๘
เด็กชายวิทวัส หมืนศรี

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงนฤมล แซ่ตัน

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายสุกัลย์ นำใจตรง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรศาสตร์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๔๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร ไทรชมภู.

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงศุภัชญา สวนนาค

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายกีรดิต แถบกำปง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๔๔
เด็กชายกิตติกร แถบกำปง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๔๕
เด็กชายโยธิน สุดใจดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๔๖
เด็กชายนนทชาติ เจริญพร

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๔๗
เด็กชายวรวุฒิ นิธากรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๔๘
เด็กชายธรรมรงค์ หามาลี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๔๙
เด็กชายจิรวัตฒ์ เย็นวารี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงจิรนันท์ ทองดอนน้อย

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๕๑
เด็กชายณัฐิวุฒิ เนียมทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๕๒
เด็กชายชยุต เข็มทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๕๓
เด็กชายคงพัฒน์ ฉาบไธสง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงณัฐ์สิณิชา ศิริพัฒนศักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายธีระพล สมพงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๕๖
เด็กชายภัทรพล ว่องพานิช

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๕๗
เด็กชายปภาวิน พุตติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายปกรณ์เกียรติ สุขอุดม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายอธิป บุญยรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงโชติมา เอียมล้าย

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงภัทราพร ผ่องใส

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๖๒
เด็กชายธีรพงศ์ จงทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๖๓
เด็กหญิงจิรณาฎ สืบนาค

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๖๔
เด็กชายอัษฏา เลาหธีรวัฒน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๖๕
เด็กชายวีรชัย สิทธิวิไล

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๖๖
เด็กชายธงทวิน สัมภวะผล

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงนิศาชล แช่มเล็ก

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๖๘
เด็กชายฐิติกร จันทนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงศิรินทิพย์ คงจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายอชิระ แสงสว่าง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงจิรัชญา หมืนจง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๗๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ ใจดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๗๓
เด็กชายรัฐศาสตร์ ลิมสุวรรณ

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายรัฐภูมิ คินาสิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๗๕
เด็กหญิงฉัตรฤดี บัวศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๗๖
เด็กชายเอกนรินทร์ ผ่องใส

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายนิทาน เซียงเคน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๗๘
เด็กหญิงปรียาพัชร รัดกลม

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๗๙
เด็กหญิงพรชิตา นุเครือ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายวีรวัฒน์ ติเยาว์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายอภิชาติ บุตะเขียว

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงศิริขวัญ ศิริรุ่งโรจน์กุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๘๓
เด็กชายกฤตติภูมิ พรมสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๘๔
เด็กชายพฤกมงคล สุวรรณประเสริฐ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๘๕
เด็กชายนนทกร คุ้มครอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายอาทิตย์ นิยมไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๘๗
เด็กชายณัฐกร ปานเรือง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๘๘
เด็กหญิงอาทิตยา ธรรมศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงรัตนาวลี คนชม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงสุรัสวดี ศรีสอาด...

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงณัฐชา บุญเงิน

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงเกศินี ช้างหว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๙๓
เด็กชายอภิรักษ์ ทาหุ่น

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๙๔
เด็กชายจิรภัทร์ คูณลาภ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงศุภสุตา บุญแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๙๖
เด็กหญิงอารียา เชียวพฤก

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๙๗
เด็กหญิงชญาณี ปองสุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๙๘
เด็กหญิงณัฐฌา วงษ์สวรรค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๒๙๙
เด็กชายธีรโชติ จีนเลียง

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายประเสริฐ วรวงค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงอรดี กัลปะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงวทันยา ธงเพ็ง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงปรีชญา ช้างมาก

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงณัฐชา เอ็กเชือก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายณัฐวัตร พรหมโสภา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงวรนุช จันทมาศ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงกวินธิดา แสงเงิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงธัญญาเรศ ดาปาน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เนียมทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายคเณศร์ สุขใส

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๑๑
เด็กชายพีรพงษ์ แก้วสายทับ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงศุภาภรณ์ เต๋งจงดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายพีรภัทร์ แย้มชืน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๑๔
เด็กหญิงพรรษา ประจวบวัน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๑๕
เด็กชายอำนาจ เหลืองอร่าม

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๑๖
เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์หอม

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายชาญชัย ทองเหลือ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๑๘
เด็กชายพลากร แก้วงอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๑๙
เด็กชายรัฐภูมิ พรหมศร

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายวรเทพ นินเปลียน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๒๑
เด็กชายอัครเดช จูมกุมาร

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงปภา นุสีวอ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงจิดาภา อึกทองจอม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงญาดา กิจเจริญ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงนวมล ชาญดนตรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๒๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ เกิดทวี

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงพีรดา หนูเกตุ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายชนายุทธ ปลังสำราญ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๒๙
เด็กชายระพีพัฒน์

ั

นิลเปลียน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายกฤติธี บัวขาว

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๓๑
เด็กชายทวีศักดิ

์

เกิดทวี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๓๒
เด็กชายพิชิตชัย มะตัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงวรรธนันท์ อนันต์สุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายสโรจ ทองอยู่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขมิน

้

วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๓๕
เด็กชายธนาดี เผือกแผนงาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงพิมลพรรณ ปาอ่อน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๓๗
เด็กชายภัควัฒน์

เชียวชาญพัชรกุล

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์บาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๓๙
เด็กหญิงปณฑารีย์ ทองดี

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายนพดล ฉายเจริญ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงแพนเค้ก จุ้ยจำรัส

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๔๒
เด็กชายปณณวิชญ์ ปลาอ่อน

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงปยภัทร ชาวนาดอน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงณัฐพร อร่ามพรรณ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๔๕
เด็กชายศรศักดิ

์

นาเครือ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๔๖
เด็กชายนันทวัฒน์ รัศมี

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงกมลพร สารเจริญ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๔๘
เด็กชายปญญวีร์ ฮะเหยียว

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๔๙
เด็กชายพีระพัฒน์ มิงคำ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายสัญชัย ลิมกุล

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๕๑
เด็กชายวันรุ่ง คำจู

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิทธิมังค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงภัทรา อุดมศิลป

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงญาณิศา จันทะมนตรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๕๕
เด็กชายพงศกร เปลียนพุ่ม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวินัยนุกูล วัดดอนขมิน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๕๖
เด็กชายศุภณัฐ มารยา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๕๗
เด็กชายสมโภชน์ นกขุนทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงชนากาน นิลบุตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงศุภัสรา จันทร์อ่วม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงสุพรรษา มารยา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตะพัน

้

วัดเขาตะพัน

้

 

กจ ๒๕๖๐/๔๓๖๑
เด็กชายศุภณัฐ ละเภท

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงลลิตภัทร ผาสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทบูรณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๖๔
เด็กหญิงนฤมล แสงเมือง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๕ / ๒๕๗

้
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่
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่
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กจ ๒๕๖๐/๔๓๖๕
เด็กหญิงนิติยา อ่อนโพธา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๖๖
เด็กหญิงคชานันท์ สืบสาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ คล้ายเจ็ก

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๖๘
เด็กชายวรวุฒิ กลีบสัตยุตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๖๙
เด็กชายสหรัถ คำจู

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายธีรพัฒน์ เสือจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ท่านิลาด

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๗๒
เด็กชายณัฐภูมิ แสงอัคคี

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๗๓
เด็กชายประสิทธิศักดิ

์

เสมทับ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๗๔
เด็กชายสุเมธ รักสาย

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๗๕
เด็กชายกิตติภูมิ รักสาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๗๖
เด็กชายกฤษฎา เนือแตงเย็น

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๗๗
เด็กชายภูพาน สามงามพรม

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๗๘
เด็กชายณัฐพงษ์ นุชนารถ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๗๙
เด็กชายพีรพล จันทรบูรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายนันทวัฒน์ บุญคุ้ม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๘๑
เด็กหญิงฤทัยกานต์ กุลอึง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงนงนภัส ศิริสารพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงอัจฉรา ประสงค์สุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงจิรนันท์ แจ่มวงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๘๕
เด็กหญิงภูลิตา สามงามพรม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงสุพัตรา นิลบุตร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงมณฑากานต์ วิรัฐถาวรกุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงอารยา นิธาภรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงโญฑกานต์ ปานบุตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เมืองมาก

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงอภัสรา หนูหว่าง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๙๒
เด็กชายอภิชาติ แซ่อิว

๋

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงภัครพร ชินนะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๙๔
เด็กหญิงพรนิภา มหาอุต

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงชลนิชา อยู่ยงค์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายธูป วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๙๖
เด็กชายวีรภัทร เปลียนรุ่ง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๙๗
เด็กชายอาทิตย์ ทองอิม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๙๘
เด็กหญิงชลธิชา ครุธพงศ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ หมีแรต

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงจริญญา นิลอร่าม

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงจิรภัทร์ แซ่เอียว

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงรุจรี นิลบุตร

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงธนัญญา มาลัยแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงพุทธธิดา บัวงิวใหญ่

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายวรธน พู่พันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงนาฎญา ชินนะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายภาณุมาศ พรานเจริญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงจันจิรา ทับทิมสี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายชวกร เทียนคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองโตนด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายวชิรพงศ์ ละเภท

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๑๑
เด็กหญิงเบญจมาศ สุทธิบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๑๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กุลอึง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๑๓
เด็กชายยุทธนา เอียมโยธา

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๑๔
เด็กหญิงอัจฉรา มารยา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๑๕
เด็กหญิงชนัญญา สุวรรณโคตร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๑๖
เด็กหญิงนภัสสร จิตร์ประเสริฐ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงณัชชา เหลืองประดิษฐ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงวรรณนภา ท่าฉลาด

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงชรินรัตน์ ทุ้ยแป

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงสิริกัญญา ทองน่วม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงนภัสกร รังษีสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๒๒
เด็กชายณัฐพล ทองประสี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาช่อง
วัดเขาช่องพัฒนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๒๓
เด็กชายอาทิตย์ ยังอยู่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๒๔
เด็กชายธนบดี วรรณวงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๒๕
เด็กหญิงสุชาดา วงศ์คำ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ สวัสดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพย์พิทยา วัดแสนตอ  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๒๗
เด็กชายพีรณัฐ แสนสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายสุภาชัย ฉิมเม่น

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงชลนิชา สุดประเสริฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา เริมสกุลชัย

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงประภัสสร วันทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๓๒
เด็กชายณัฐกิตต์ วิเศษสิงห์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดแสนตอ  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงอรณิชา พิมพ์ทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงสุชาดา ชัยวงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๔๓๕
เด็กชายวีรพล กุลเกตุ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายสมพงศ์ บรรดาศักดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สืบมี

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๓๘
เด็กชายณัฐพงศ์ อ้นพันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๓๙
เด็กหญิงภิญญดา เข็มทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนชะเอม วัดดอนชะเอม  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายศิริชัย ขวัญชัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๔๑
เด็กชายอัครชัย วงษ์ดาว

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๔๒
เด็กชายนัดชะพน เชือดี

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๔๓
เด็กชายสมชาย บัวผัน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายรุ่งเรือง จำปาอินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงเก็จมณี สุขอร่าม

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงพรวรี มากเหลียม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๔๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทวีบูรณ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงณัฐมล เขียวลือ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงณัฐมล สุนทร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงศรัญญา สร้อยทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๕๑
เด็กชายณัฐภูมิ มานะจิว

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงมาติกา จันทร์ทรา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน วัดทุ่งประทุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๕๓
เด็กชายกิตติพัฒน์ ศิริบูรณะเกียรติ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๕๔
เด็กชายลภัสกร ส้มพลับ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงภัณฑิลา วันเพ็ญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงณหทัย คงนิยม

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงสุพัตชา สุขใส

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๕๘
เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์บุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๕๙ เด็กหญิงกาญจนาวรรณ
จันทร์บุตร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงอนุชชา ทาคำ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงณัชยา บุญกอ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๖๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ จันทร์แก่น

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๖๓
เด็กชายเอกภาพ ไพรสีเงิน

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายธเนศ ไพรสีเงิน

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๖๕
เด็กชายทศพล สกุลไพรวัลย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๖๖
เด็กชายเกริกพล สุริยันต์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๖๗
เด็กชายยศฐา บรรดาศักดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สมศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๖๙
เด็กชายภาณุพงษ์ ยศเครือ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายกฤษณะ บุญมา

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๗๑
เด็กหญิงอพัสดา บุญมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๗๒
เด็กหญิงสุนิษา บุญมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๗๓
เด็กหญิงปารวี จันทร์บูรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๗๔
เด็กหญิงศิริญญา คงนิยม

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๗๕
เด็กหญิงณัฐสิณี บุญกอ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๗๖ เด็กหญิงกณกกาญจน์
คงนิยม

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงศิริวรรณ ราชชูแสน

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงจิรภัทร์ สุขสอาด

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๗๙
เด็กชายนครินทร์ ทำดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด วัดทุ่งมะกรูด  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ ศุกประเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงตาเซ็น ไม่มีนามสกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๘๒
เด็กหญิงวิภาวี เกษตรกิจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายแรมโบ้ ไม่มีนามสกุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๘๔
เด็กหญิงโอชา ไม่มีนามสกุล

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๘๕
เด็กชายตะเอ ไม่มีนามสกุล

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๘๖
เด็กชายพนา ไม่มีนามสกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๘๗
เด็กชายบุยชัย -

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๘๘
นางจำรูญ ตันแย้มแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๘๙
นายนพดล ไกรสังข์

๐๕/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๙๐
นางปณพร ปาณณรงค์

๐๗/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๙๑
นางสาวปารณัท บารมี

๐๗/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๙๒
นางสาววรกมล น้อยพิทักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๙๓
นางสาวศุวภา สามหล้า

๑๒/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านถำดาวดึงส์ วัดดาวดึงส์  

กจ ๒๕๖๐/๔๔๙๔
เด็กชายธนภูมิ เรืองเดชา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๙๕
เด็กชายณัฐพงษ์ กล้าหาญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงธนัชพร สุกใส

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงศิรินธร บุญประกอบ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงนำฝน มอญเพชร

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๔๙๙
นางสาวราตรี -

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่งจอ
วัดวังพระวิเวกวนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงปุย -

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายวิทย์ -

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา - ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายนิกร ไม่มีนามสกุล

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงจารุวรรณ กำเหนิด

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๒๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงจันทิมา ตันแย้มแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๐๖
เด็กชายพิเชษฐชัย ชีวี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงพรสินี ฤทธิเดช

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ชูอินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงจัสมิน อเนส

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายศุภโชค เสระฐิน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก วัดใหม่ดงสัก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงโชติรส อินทร์ใจเอือ

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงชลกาญจน์ ตังกุ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๑๓
เด็กหญิงเกศรินทร์ นวลฉวี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๑๔
เด็กหญิงกุลธิดา วงค์ตาแสง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๑๕
เด็กชายพงศกร กุศลเสริม

๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๑๖
เด็กชายสรายุทธ ทนไชย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงกัญญานันท์ ช้างมาก

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๑๘
เด็กหญิงญาณิศา บุญมี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ประยูรวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ไพศาลย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๒๑
เด็กหญิงอนันตญา เลิศบรรลือชัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๒๒
นางสาวเอมวลี สุคลชาติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๒๓
นายณัฐพงษ์ เสือน้อย

๐๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๒๔
เด็กหญิงรุ่งนภา การะวิง

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๒๕
เด็กชายศิรพัฒน์ บุญยเลขา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๒๖
เด็กหญิงสุภาพร ไม่มีนามสกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงปทมา ไขสี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๒๘
เด็กชายสดใส นิติกาญจน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา วัดพุตะเคียน  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงเกษรินทร์ รอดเกตุ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงจิรัชญา คล้ายวันเพ็ญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงณิชากร สันเต้ง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๓๒
เด็กหญิงปาลี บุญน้อยมอญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๓๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ หลักศิลา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๓๔
เด็กหญิงมนนา น้อยพันธ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ไม่มี

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๓๖
เด็กหญิงศศิธร รอดอนงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๓๗
เด็กหญิงสุธาสินี เกตุแดง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๓๘
เด็กหญิงอารดา ดวงตา

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงอโณทัย ราชา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  
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กจ ๒๕๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ เข็มทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายบุญฤทธิ

์

เปรมเดช
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๔๒
เด็กชายเมธิชัย ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๔๓
เด็กหญิงสาธิณี ปะการัง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงศันสนีย์ วรประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงบุษกร นิลยาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๔๖
เด็กชายนครินทร์ จันทร์แย้ม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๔๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ไทยทศวงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๔๘
เด็กหญิงพิมพ์รักษ์ คงจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงแปง ไม่มีนามสกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายพชร ผิวอ่อนดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงอธิตยา โชสนับ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงพิมลวรรณ ปานกลำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๕๓
เด็กหญิงเขมอัปสร ดวงจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๕๔
นางสาวชไมพร ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๕๕
เด็กหญิงศิริพร นาดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๕๖
เด็กหญิงนภสร พุทธเจริญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๕๗
นายภัทรพงษ์ จงดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๕๘
นางสาวดวงกมล ไม่มีนามสกุล

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๕๙
เด็กหญิงประดับนภา นันทสุวรรณ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๖๐
นางสาวชลธิชา สุภราช

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๖๑
นางสาวขวัญฤดี สุขไพศาล

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๖๒
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีบุญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๖๓
นายณรงค์ศักดิ

์

เสาวนิตย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๖๔
นางสาวปวัณรัตน์ อ่องบางน้อย

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ ยิมแย้ม

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๖๖
เด็กชายจักราวุธ กลินเจริญ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วัดนำตก  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงมณีวรรณ - ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงศิริพร -

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๖๙
เด็กหญิงสมหญิง - ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงณัฐริกา ทองอิม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๗๑
เด็กชายจักรพงษ์ ท้วมสายมา

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๗๒
เด็กชายจักรพันธ์ ภุมรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๗๓
เด็กชายภาคภูมิ บุญธรรม

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงวิลาวรรณ -

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  
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กจ ๒๕๖๐/๔๕๗๕
เด็กหญิงดาว -

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๗๖
เด็กหญิงวรรณิดา ทองอำ

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงนิล -

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๗๘
เด็กหญิงอรทัย สนตาเถร

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายนวพล พรมบึงลำ

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงมะลิ -

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงจินตหรา -

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๘๒
เด็กชายนฤเบศ -

๑๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๘๓
เด็กชายจิตติเดช จุฬา

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสุธาสินี ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงฟา พาสี

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๘๕
เด็กชายโจ - ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๘๖
เด็กชายโอม - ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๘๗
เด็กชายวัชระนันท์ แซ่ตัน

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงรุ่งนภา ด่วนประสิทธิ

์

๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๘๙
เด็กหญิงนฤมล ประจำไพร

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายโฆษิต เกิดโภคา ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๙๑
เด็กหญิงชุติมณฑน์ แปนเขียว

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ พวงทอง

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๙๓
เด็กชายกฤษนล พลเสน

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ - ๒๔//๒๕๔๙ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๙๕
เด็กหญิงสุภาพร - ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๙๖
เด็กชายสิงห์คำรณ จันอินทร์ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ -

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเฮงเคลไทย ทุ่งมะเซอย่อ  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงพรทิพย์ ไม่มีนามสกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๕๖๐/๔๕๙๙
เด็กหญิงสุชัญญา มาพัวะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงนิศา หลักศิลา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงสตาดาว -

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงฟอง -

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๐๓
นางสาวอรุณี -

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบ้องตี

้

วัดเขาน้อยชินราช  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายกิตติคุณ อุ่มโอราญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายธีธัช ศรีรักษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายมนัสวี สถานทรัพย์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงธนัญญา ขาวเอียม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดถำมะเดือ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายธนาดล แก้วอยู่

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายเกรียงไกร สระทองแพ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายเตชินท์ สอนโยธา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๑๑
เด็กชายปวริศ ศรีสุราช

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๑๒
เด็กชายพัชรพล พวงทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๑๓ เด็กหญิงประภาพรรณ
สุวรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๑๔
เด็กหญิงสุวรรณา ข่าต้น

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๑๕
เด็กชายศราวุธ ดาวตรง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายบงกช แสงเถือน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๑๗
เด็กชายบูรพา หลักศิลา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๑๘
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เทศธรรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน วัดทุ่งนาโกลน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายศิวา เวียงวิเศษ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คุ้มสดวก

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงกัลยาณี แสงแพร

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงนฤมล ภูโคกยาง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงสุรัสสา พรายทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงศิริประภา เหบขุนทด

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงนิษา ก๋งพัฒ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทน  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๒๖
เด็กหญิงสุพรรณิกา สมใจเรา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว วัดหนองปลาซิว  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๒๗
เด็กชายณัฐพล เกตุมณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๒๘
เด็กชายเตโช ศาระสาลิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๒๙
เด็กชายนิติภูมิ สมเพ็ชร

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงนฤมล เมฆจันทร์ฉาย

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ สุดชารี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงภาวิณี จีนเลียง

้

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๓๓
เด็กชายเปรียว พวงผกา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๓๔
เด็กชายเจษฎา ราชครู

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๓๕
เด็กชายเศรษฐพงษ์ เมฆจันทร์ฉาย

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วันจิว

๋

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๓๗
เด็กชายวิรัตน์ ขันทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงมะปราง ผลงาม

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายคณิน สุทธิพงษ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุวรรณศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๔๑
เด็กหญิงชุติมา ไม่มีนามสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๔๒
เด็กหญิงวนาลี เหมือนทัด

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทร์แสน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๔๔
เด็กหญิงรัชนีกร จันทร์ชีวา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง วัดพุน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๖๔๕
นายไพบูลย์ หนองมงคล

๐๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน วัดพุน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายธนพัฒน์ แสงที

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายอาทิตย์ มลิวัลย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๔๘
เด็กชายสรัล สมหวัง

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๔๙
เด็กชายธนพล สังข์ทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายธันวา ดอนพิกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงแพรพลอย กลินขจร

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงพรลภัส ทับทิมทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงอโรชา กระชูรัมย์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงธนพร บริสุทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กลินคำ

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงรัชนีกร สายมาอินทร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงลลิตา ดอนพิกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๕๙
เด็กชายไชโย พยุหสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๖๐
เด็กชายธีรชัย อาวะสาน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๖๑
เด็กชายชัยวัฒน์ สุขประเสริฐ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงอาริสา เตารัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงสุภัสสร ทับทรวง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ครามเขียว

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๖๕
เด็กชายจักรรินทร์ โพธิทอง

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๖๖
เด็กชายกริศนัย ยืนสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วชัง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๖๘
เด็กหญิงนิติพร ชืนชม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๖๙
เด็กชายชัยณรงค์ อบกลัน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายกรกฎ พาชิต

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสิงห์ วัดพุปลู  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายชาย -

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๖๗๒
เด็กหญิงมนัญชยา ฉายาศรี

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๖๗๓
เด็กชายภาวัฒน์ เรืองฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินดาด

วัดหินดาดผาสุการาม
 

กจ ๒๕๖๐/๔๖๗๔
เด็กหญิงกุลจิรา จันทรังษี

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายประเวทย์ เพ็งกลัด

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๖๗๖
เด็กชายไพรัช รุ่งเรือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๖๗๗
เด็กชายรัชพล เสือยุง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๖๗๘
เด็กชายทัศน์พล ธนธรณ์ฐิติพงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงอัจฉราพร นาไทย

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายธนพล ปรารมย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด
วัดหินดาดผาสุการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงกิตติยา ส่องสว่าง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงกิบ

๊

ไม่มีนามสกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงวาสนา ขาวเงิน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงภาวินี ศรีเลิศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงวลิวรรณ หงษาวดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๘๖
เด็กหญิงณัฐกมล สว่างเรือง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๘๗
เด็กหญิงวรีพร นิมแพร

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๘๘
เด็กหญิงจันทกานต์ มูลสิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายสุธชัย ทองผาตระสัก

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายธาวิต ชืนตา

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๙๑
เด็กหญิงอักษิพร มันใจ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา อับษร

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงสุวรรณี โพธิสุวรรณ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๙๔
เด็กหญิงอำพร ภูแดนแถว

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๙๕
เด็กชายผดุงเดช ใจภักดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงปยธิดา ออกกิจวัตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงศศิธร ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงเอ ไม่มีนามสกุล

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงพนิตพร ห้วยลึก

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงวริศรา รัตนนุภาพพจน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงอัญมณี พลบัตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงเบญจมาศ ผาภูมิวิบูลย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงวรรณพร ชืนตา

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๐๔
นางสาวนรินทร์ ภายศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงพิมผกา อุตสาหะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๐๖
เด็กหญิงกรรทิชา พลเสน

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงกัลยกร สุดยอด

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายปรีชาพล ประสาน

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ไม่ทราบ

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงนิสา ไม่มีนามสกุล

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๑๑
เด็กชายนรากร กานนท์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๑๒
เด็กชายจิรายุทธ นาสวนสุจริต

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๑๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๑๔
นายเดชา ไม่มีนามสกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๕ / ๒๕๗
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๗๑๕
เด็กหญิงครองขวัญ ไม่มีนามสกุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๑๖
นางสาวนก ไม่มีนามสกุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรังกาสี วัดปรังกาสี  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายพัฒนา สุขาภิรมณ์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๑๘
เด็กชายธนายุต ชูปญญา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายภาสพงศ์ อรจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงณัฐกรรณ บุญกราน

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๒๑
เด็กหญิงกฤติยา บัวแพง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๒๒
เด็กหญิงวารัณรัตน์

ตระกูลต้นธนะชัย ๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๒๓
เด็กชายภูวเดช พิมพขันธ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงสิมิตา ใจสิงหล

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๒๕
เด็กชายชาคร ขันทะมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๒๖
เด็กหญิงตีรณา ศรีพรหมมา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๒๗
เด็กหญิงสุตาภัทร โกดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๒๘
เด็กชายณพวิชญ คำษร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๒๙
เด็กชายดุษฏี พันธ์คำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายนิปุณ มะณีรัตน์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๓๑
เด็กชายศักดาเดช เดชอุ่ม

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายธีรศาสนต์ คงเกิด

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายธนวัฒน์ เพชรพิทักโยธิน

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๓๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ฟองจิว

๋

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๓๕
เด็กหญิงธัญนุช เครือเมฆ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงไอยวรินทร์ หงษาวดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ แหงไธสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๓๘
เด็กชายปฎิพล สุภรศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

โสภิตเวศย์มนตรี
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิชญ์ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายแขก ไม่มีนามสกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๔๑
เด็กชายชัยสวรรค์ ไม่มีนามสกุล

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๔๒
เด็กชายอ่าว ไม่มีนามสกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๔๓
เด็กชายเมทวิน -

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๔๔
เด็กชายธีรชัย -

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๔๕
เด็กชายไก่ -

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๔๖
เด็กชายกัณฑ์เอนก บุญไข่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๔๗
เด็กชายพีรพัตน์ โภคาสี

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๔๘
เด็กชายอรุณ ชัยยะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายกำพล -

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๖ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายเบิร์ด -

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๕๑
เด็กชายมินทร์ -

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๕๒
เด็กชายโชคดี -

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๕๓
เด็กชายวรายุทธ -

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๕๔
เด็กชายธนารัตน์ -

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๕๕
เด็กหญิงชมพู่ -

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๕๖
เด็กชายอชิตพล ใคร่ครวญ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๕๗
เด็กหญิงวิลาวรรณ ขำเขียว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๕๘
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ วังสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๕๙
เด็กหญิงรัตนา -

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงดาว -

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๖๑
เด็กหญิงธีรนาฎ บุญไข่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๖๒
เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญ สุวรรณสิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๖๓
เด็กหญิงนภสร -

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๖๔
เด็กหญิงวี -

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๖๕
เด็กชายพีท -

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๖๖
เด็กชายธนพล -

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๖๗
เด็กหญิงกุหลาบ -

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงพันซ์

้

-
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๖๙
เด็กหญิงรัตนภรณ์ เพชรปานกัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงรัญชนา กองช่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๗๑
เด็กหญิงพนิดา -

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๗๒
เด็กหญิงพัดชา -

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๗๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

ตระเวณทองผา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๗๔
เด็กชายมงคล เชียวชาญชัย

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๗๕
เด็กชายสิทธินันท์ หมืนสกดดี

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๗๖
เด็กชายพลวัตร เตียเนตร

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๗๗
เด็กชายรณกฤต เอียมโต

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๗๘
เด็กชายอกนิษฐ์ บุญทัน

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงจิรดา สังขธำรง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงจิรนันท์ แสงภู่วงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงนราพร ออมสิน

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงนีรพรรณ พัดดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๘๓
เด็กหญิงนำใส ขันการขาย

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงวีไลพร แพงพันตอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๗ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๔๗๘๕
เด็กหญิงเก๋ ยงคุณาวลัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงศศิกาน อุดมกัลยา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๘๗
นางสาวซูซู ไม่มีนามสกุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายธีรเทพ ปรีชากุล

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๘๙
เด็กหญิงสาวิตรี เทียมเมฆา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงพรชิตา ลังมหา

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงพาวิลัย จันทร์สว่าง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ไม่มีนามสกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๙๓
เด็กหญิงศิริมล -

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๙๔
เด็กชายปุรเชษณ์ ขจรกิจดุษฎี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงทัศณี มันใจ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๙๖
เด็กหญิงสิริมน สุขสำราญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๙๗
เด็กชายศิวกร สำริทธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๙๘
เด็กหญิงกนกรดา กุญชร

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายนัฐพรรณ แสงทองดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๐๐
นางสาวอรุโณทัย ทรัพย์วารี

๐๖/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๐๑
แม่ชีมะเอ่ย รตินันท์ทัชพร ๑/๑/๒๕๒๑ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๐๒
แม่ชีละอองดาว มาดี

๑๓/๔/๒๕๑๓
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๐๓
แม่ชีโสภนา ปรางทอง

๑๗/๗/๒๕๒๑
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายคัมภีรภาพ นนทะโคตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายชัยภัทร ปญญาทูล

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายธนพล สะเคียน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ ชัชวาลย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายเพชรดนัย จันทร์แจ้ง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายรวินทร์ เรืองบุญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ ไม่ทราบ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๑๑
เด็กหญิงปาลิน แซ่ซ้ง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๑๒
เด็กหญิงพริสา ทับทิม

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๑๓
เด็กชายชัยเจริญ ไม่มีนามสกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๑๔
เด็กชายวีรพงศ์ -

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๑๕
เด็กชายรัฐภูมิ บัวแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๑๖
เด็กชายเอกชัย ชลิตาพุฒิเมธ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายจตุรวิชญ์ สูงใจวงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๑๘
เด็กชายจิตรจุฑา วิจิตรจินดา

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๑๙
เด็กชายจิรภัทร ขจิตรัตนากร

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายฐิติพงษ์ แก้วสด

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๒๑
เด็กหญิงมินธฏา วงษ์หนูหนอรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๒๒
เด็กหญิงชนภรณ์ เจริญสุข

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๒๓
เด็กหญิงชลธิชา สุกโน

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงนุชรี ไม่มีนามสกุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายกฤษกร ธนรักษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายกิตติภูมิ เชือฮ้อ

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๒๗
เด็กชายนวมินทร์ นาคศรีโภชน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายบูชา ปญญาทูล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๒๙
เด็กชายวิศฺษฎ์ ปงมูล

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๓๑
เด็กหญิงสิริพร พิมสา

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๓๒
เด็กหญิงสุคนธา อินนะสถิต

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๓๓
เด็กชายกิตติภูมิ อินทรโพธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๓๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

น้อยจ่าแสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๓๕
เด็กชายพีรพัฒน์ อินริน

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๓๖
เด็กชายอลงกรณ์ เขียวขำใส

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๓๗
เด็กชายอาทิตย์ ทองปราณีต

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๓๘
เด็กหญิงจิตรวดี ปูมาก

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๓๙
เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงปยธิดา วินทัศนสมบัติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๔๑
เด็กหญิงพนัชกร คงพรม

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงสุรัฐวดี อารีย์กิจ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๔๓
เด็กหญิงพาขวัญ แซ่ซ้ง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๔๔
เด็กหญิงกรรณิกา แซ่ลี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๔๕
เด็กชายไชยา ไม่มีนามสกุล

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๔๖
เด็กชายณัฐพงค์ ทองพูลศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๔๗
เด็กชายเทิดเกียรติ พินิต

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๔๘
เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมสังวาลย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๔๙
เด็กชายนพธนินท์ เยาวรักษ์ชินโชติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายวุฒิภัทร จูตีรัตน์

๋

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๕๑
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ คำมูล

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๕๒
เด็กหญิงสุชาดา ดิถีวิชัยกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๕๓
เด็กหญิงสุภัชชา ลังมหา

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายสหรัฐ สุกตือ

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๓๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๘๕๕
นายสุรทิน บัวสนิทวงค์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๕๖
เด็กหญิงจารุณี จิตการุณ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายจิตรภานุ บุญทัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๕๘
เด็กหญิงนภสร โพธิทรัพย์

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๕๙
เด็กหญิงอิมใจ

่

ทองผิว
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายมงคล รอดคลำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๖๑
เด็กชายวิทวัส ศรีพนมวัน

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๖๒
เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๖๓
นายสุกฤต อ้วนทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงช่อผกา มาตกลาง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงศศินา ฟกคง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๖๖
นางสาวสุธินี หงสาวดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงสุชาดา พรมโคตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๖๘
นางสาวเกศินี ผดุงโภคิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คล้ายอินทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายภานุพงศ์ วิชาพูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๗๑
นายอ่อง ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๗๒
นายอาทิตย์ ไชยโกฏิ

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๗๓
นายธนพงษ์ เขยชัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๗๔
นายอดิศร ชัยสุวรรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๗๕
นายวนสันฑ์ ปริวันนัง

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๗๖
นางสาวเบญจรัตน์ ผองมา

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๗๗
นางสาวสุรณี ศรีสุววณมาลา

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๗๘
นางสาววิภาณี นาสวนประภา

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๗๙
นางสาววีรนุช ทองผาภูมิเชวง

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๘๐
นางสาวหน่อยโพ่ทุน ทองผาภูมิสุจริต

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๘๑
นายชนกันต์ ภูมิสวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๘๒
นางสาวศรีสุข นาสวนกนก

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๘๓
นางสาวพิมผกา บุญยะประทีป

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา วัดท่าขนุน  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๘๔
นางสาวสุจิตรา สุวรรณศรี

๒๕/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๔๘๘๕
นางสาวกลมพรรณ เชือมอญ

้

๑๓/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๔๘๘๖
นางสาวสุชาดา โพธิทอง

์

๒๒/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๔๘๘๗
นางสาวศัณษนีย์ นิลสนธิ

๐๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๔๘๘๘
นางสาวดวงใจ ปูน้อย

๒๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เขือนวชิราลงกรณ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๔๘๘๙ เด็กหญิงประกายแก้ว
ทองสุข

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๘๙๐
เด็กชายคณาธิป เทพทองคำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง วัดอู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงกชพร บุญเทียม

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๙๒
เด็กชายกรณ์ธนภัทร ปงยศ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๙๓
เด็กหญิงจรรยพร คำตัน

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๙๔
เด็กหญิงจินตรา ไม่มีนามสกุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๙๕
เด็กหญิงจิราพร วงศ์ไพศาล

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๙๖
เด็กหญิงจิราวรรณ บุญมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๙๗
เด็กหญิงจิบ

๊

วงศ์ตา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๙๘
เด็กชายซอซอ ไม่มีนามสกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๘๙๙
เด็กหญิงฐิติพร คำทุม

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๐๐
เด็กชายตะวัน ไม่มีนามสกุล

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๐๑
เด็กชายทัด ไม่มีนามสกุล

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงนภาเกสร สุทธิวงศ์ษา

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงบุษกร โชติชืน

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงบุ๋ม พลฤทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ ไม่มีนามสกุล

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงภาวินี ศรีจันทร์ดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๐๗
เด็กชายมดแดง ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงมน ไม่มีนามสกุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายรัฐพล สาสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายฤทธิเดช คลังเพชร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงสมพร ไม่มีนามสกุล

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๑๒
เด็กชายสรภัทร จันทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๑๓
เด็กหญิงหว่า ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๑๔
เด็กชายอรรถพร นวลใหม่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๑๕
เด็กชายแจ๊ค ไม่มีนามสกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๑๖
เด็กหญิงแนน ไม่มีนามสกุล

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๑๗
เด็กชายโอม ไม่มีนามสกุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงนงค์นุช ไม่มีนามสกุล

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๑๙
นางสาวอิตฉยา ทองขลิบ

๑๓/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๒๐
นางสาวรัชนี สารทอง

๑๗/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านอูล่อง อู่ลอง  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๒๑
เด็กหญิงโสน -

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๒๒
เด็กหญิงนำสร้อย -

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๒๓
เด็กหญิงจิรัสยา

ั

ธรรมเสถียรสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๒๔
เด็กชายรัฐภูมิ สีคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๙๒๕
เด็กหญิงสาลินี คำภิระ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๒๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์งาม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๒๗
เด็กหญิงศศิมา ชัชวาล

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประจำไม้ วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๒๘
เด็กชายวัน บุญชู

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๒๙
เด็กหญิงฟา -

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงนุชรดี เมืองใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากลำปล็อก วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองผานิธิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงนาตาลี -

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๓๓
เด็กหญิงเฟร์น -

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๓๔
เด็กชายชายแดน -

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๓๕
เด็กหญิงหน่อดารา -

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๓๖
เด็กหญิงมกิวา -

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ปา วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๓๗
เด็กหญิงเตือนใจ -

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง วัดประจำไม้  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๓๘
เด็กชายปฎิภาณ สีนวล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๙๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ -

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๙๔๐
เด็กชายอนุรักษ์ -

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๙๔๑
เด็กหญิงอุ๊ -

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๙๔๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชัยศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุสภา

วัดห้วยเจริญศรัทธาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๔๙๔๓
เด็กชายเทพยุทธ อยู่เปา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๔๔
เด็กหญิงปติมากรณ์ กล้าใจ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๔๕
เด็กหญิงปณฑิตา อ่องจุ้ย

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงกัลยกร ศรีสุข

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๔๗
เด็กชายธนาวิวัฒน์ รสจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงเพียงขวัญ เจือจันทึก

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จำเริญดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงสุจิณณา แก้วจำปา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๕๑
เด็กชายวันเฉลิม พลนำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๕๒
เด็กชายปรวัฒน์ อรรคบุตร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๕๓
เด็กชายเมธัส ประสาวะนัง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๕๔
เด็กชายอดิศร จันทราช

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๕๕
เด็กชายวรายุทธ สกุลวรภัทร

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๕๖
เด็กชายเปรมณภัทร ศรีจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๕๗
เด็กชายธนเกียรติ ทองผากิตติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงศศิธร ทองบุตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงพัณณิตา รสจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงปนัสยา ทลาไธสง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๖๑
เด็กหญิงสิรินทรา บำรุงพงศ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงอุมาภรณ์ สว่างวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงแพรวพิไล แซ่ฟุง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๖๔
เด็กหญิงกิตติมา ปงสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๖๕
เด็กหญิงกาญจนา ผลอินทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา คำวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๖๗
เด็กหญิงมณีวรรณ ก้านเหลือง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๖๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทะศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๖๙
เด็กชายณัฐชา ร่มทองกุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๗๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คุณงาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๗๑
เด็กหญิงมาเรีย แสนท้าว

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๗๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่ท้าว

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๗๓
เด็กชายภากร อาภรณ์ศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๗๔
เด็กชายเมืองแมน ท่าพิมาย

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๗๕
เด็กชายอิตธิชัย วรรณคง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๗๖
เด็กชายพิสิทธิ

์

บุญยืน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงปดาวัลย์ เรือนทิพย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงวรานุช สอนดงบัง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๗๙
เด็กหญิงกิงนัฏฐา

่

กองช่าง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงธนพร ประสงค์สันติ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๘๑
เด็กชายณัฐนันท์ แสงสีดา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๘๒
เด็กชายกฤติกร หาดไธสง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๘๓
เด็กหญิงสิริวิมล ลีรือ

่ ่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๘๔
เด็กชายธนกร กิจโชคประเสริฐ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๘๕
เด็กหญิงสุภาพรรณ์ ทองผาภูมิกิรติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๘๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีใส
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๘๗
เด็กชายธิเบตศ์ คงอิม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๘๘
เด็กหญิงวิชาดา วงศ์เกษ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๘๙
เด็กชายพงศกร สำเร็จกิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายสมศักดิ

์

แซ่ซ้ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๙๑
เด็กชายเจษฎา แย้มยิม

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๙๒
เด็กหญิงเสาวลี พรหมณี

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๙๓
เด็กหญิงกชกร ถาวงศ์กลาง

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ วัดธุดงค์สมเด็จ  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๙๔
เด็กชายต้น ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๔๙๙๕
เด็กชายยานัย ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๙๖
เด็กชายชัย ไม่มีชือสกุล

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๙๗
เด็กชายธนกร ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๙๘
เด็กชายนัย ไม่มีชือสกุล

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๔๙๙๙
เด็กชายสมศักดิ

์

ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงนำฝน ไม่มีชือสกุล

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงนาตาลี ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงดาว ไม่มีชือสกุล

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงนันทิยา ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงเนตรดาว ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงชนิตา ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงชมพู่ ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงวิน ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๐๘
เด็กชายมีน ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายเต่า -

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๑๐
เด็กชายมณชาญ -

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงพิชาภรณ์ ดำรงค์รักษ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงนิรัชพร เกษตรเกือกูล

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๑๓
เด็กชายสมชาติ -

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายสาริทธิ

์

หงษาวดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงปนัสยา โพธิทอง

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายกรวีร์ ชมจูมจัง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายวรากร ภาคจรุง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงณัฐพร หมีแรต

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงจินลดา ชมจูมจัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายสอน ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๒๑
นางสาวหมวย -

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงปก -

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินแหลม วัดหินแหลม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๒๓
นายอาคม บัวจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๒๔
นายธาดา ปูน้อย

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๒๕
นายสุทธิวงค์ คุณานนท์

๐๒/๐๗/๒๕๒๓

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๒๖
นางสาวรจณีย์ จันทร์แย้ม

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายอเนชา จินดารัตน์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๒๘
นางสาวนิรวรรณ หงษ์ทอง

๒๖/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๒๙
นางสาววรรณา เกียรติไพบูลย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๐๓๐
นางสาววีณา เหมือนทัด

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๓๑
นางสาวธัญญารักษ์ ธงศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๓๒
นางสาวมุกดา ลัดดาวัลย์

๒๘/๐๙/๒๕๓๕

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ยิมพันธ์วงศ์

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๓๔
เด็กชายปริญญา เข็มภาษิต

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายเทพพงศ์ กัณสังข์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๓๖
นางสาวจุฬาทิพย์ แต่เจริญ

๐๕/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๓๗
นางสาววิไลรัตน์ ขำดวง

๒๐/๐๕/๒๕๓๗

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๓๘
นางสาวชฎาพร นิลบุตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๐
กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายฐิติวัฒน์ เชืองาม

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๔๐
นางสาวพิราวรรณ วงษ์ดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบ่อพลอย วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายนฤเมธ คล้ายเงิน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

งอนรถ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายพนธกร แปนทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๔๔
เด็กหญิงการะเกตุ ปนแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงจารุวรรณ สิงสุขา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงดุษฏี วิเศษสิงห์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นุรักษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงวันวิสา สนิทไทย

๒๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที 9)

่

วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงจิราพร นำใจดี

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงจิรารัตน์ มะโนรมย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงพัชรี พลรัตน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา กระจ่างรัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายจักริน -

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายศุภณัฐ สนันก้อง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๕๕
เด็กหญิงกัญจนพร บุญแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงศิราวรรณ์ โพธิศรี

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ สนันก้อง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ จังอินทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายณัฐนันท์ ใจนำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังด้ง วัดทุ่งมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ ชุนเกษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายตรีเพชร ขำพระบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงณัฐวรรณ เต็มเปยม

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงปาลิตา คุ้มยวง

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายพงศ์ธร เอกพงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๕ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายวินัย วงศ์ปามุติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางขาม วัดรางขาม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายจิตรเทพ วิเศษสิงห์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงนันท์นภัส พุฒแย้ม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงอนุธิดา ใจบุญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๖๙
เด็กชายกำธร ศรีคูณลา

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) วัดรางขาม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายสรพัศ พุทธรักษา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายระพีพัฒน์ เหรียญสู้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายกิตติธัช คำเรือน

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงปาริชาติ รุ่งสว่าง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม วัดวิเศษสุขาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายมู -

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายกิตติคุณ จรเอ้กา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายปภาวิชญ์ จันทร์สะอาด

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายประกฤษฎิ

์

เหมือนอ้อย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๗๘
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ รู้พินิจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายเมธวิน มัจฉา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายวชิระ พันธุ์พุฒ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายวรัญู ไชยกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายสยาม เชตะวัน

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงฐิติยา อุ่นศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงนฤพร พันเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๘๕
เด็กชายนิทเทส ม่วงพลาย

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รู้ระวัง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงส์ วัดเสาหงส์  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายไกรวิชญ์ เสน่ห์หา

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายธนโชค ทับทิมใส

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงพรนภัส เหมือนทัด

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ปานเปย

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ สิงห์สถิตย์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงรจนา พรหมเกตุจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงศิรัญญา กลินถือศีล

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายจิรายุทธ ศรีสง่า

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายอนุวัฒน์ หวลคิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงกัญจนพร ประดับศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงมณฑิตา สถานสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บ่อทรัพย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๐๙๙
เด็กชายชุติวัต ลำเลิศ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายธิติวุฒิ บุญชู

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายทัดพงศ์ สุวรรณฉิม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ วิมลทิพย์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายธีรวัฒน์ พิรักษา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายปกรณ์ ภูมิลา

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายภูชิต ใจตรง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายวรพรต เปยแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงจิราภา จ่อยร้อย

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงธาราทิพย์ จินดารัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ มูลรูปเหมาะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงนิศามณี แร่มี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๑๑
เด็กหญิงณิชาภา สามเมือง

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๑๒
เด็กหญิงลลิตา แนบเนียม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๑๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีนวล

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพรหม วัดพุพรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๑๔
นางยาใจ เหมือนว้า

๑๗/๘/๒๕๒๐
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๑๕
นายประสงค์ นุสนทรา ๔/๖/๒๕๓๓ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๑๖
นางสาวขวัญชนก กาญจนสาธิต ๕/๔/๒๕๓๕ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๑๗
นางสาวลลิตา ลายจำปา

๒๓/๓/๒๕๓๔
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๑๘
เด็กชายจิรายุทธ คล้ายเจ็ก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๑๙
เด็กชายชัยอนันต์ ศรีสง่า

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๒๐
เด็กชายธีรภัทร นันตา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๒๑
เด็กชายศุภณัฐ หนูเล็ก

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๒๒
เด็กหญิงปวรวรรณ สืบดา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๒๓
เด็กหญิงวาสนา สืบดา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๒๔
เด็กชายกิตติพงษ์ พรรณา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๒๕
เด็กชายธวัชชัย บัวโค้ง

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๒๖
เด็กหญิงทัณฑิกา กล้าหาญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๒๗
เด็กหญิงลักษมณ ลัยนันท์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๒๘
เด็กหญิงเปมิกา สีนวน

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๒๙
เด็กหญิงภคพร

หวองเจริญพานิช
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงวัชรินทร์ เอียมแสง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๓๑
เด็กหญิงสิริรักษ์ เอกปชชา

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๓๒
เด็กหญิงชนิการต์ เหมือนทัด

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๓๓
เด็กหญิงชลธิชา เชือรุ่ง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๓๔
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ขาวพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๑๓๕
เด็กหญิงสุภัสสรา จันหอม

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๓๖
เด็กหญิงสุมิตรา วงค์เมือง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงนภัสกร ข่องนอก

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๓๘
เด็กหญิงภูริชญา แท่นศิลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๓๙
เด็กหญิงวรินทร ทรัพย์ถาวรชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงสโรชา

ปาลกวงค์ ณ อยุธยา ๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๔๑
เด็กชายพสิษฐ์ สุวรรณเพชร

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๔๒
เด็กชายภูวดล ด้วงปาน

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๔๓
เด็กหญิงอริศรา คลังระหัด

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๔๔
เด็กชายชนะกรณ์ พิริยะเมรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๔๕
เด็กชายสมรัก พบแพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๔๖
เด็กหญิงณัชพัฒน์ ณ บางช้าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๔๗
เด็กหญิงพิมพ์สุดา นามเกาะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๔๘
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สระทองหงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงสุดาพร เกิดบ้านเปา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงปรรณพัชร ศรีสมบัติ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๕๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

วรปภาวินวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๕๒
เด็กหญิงจิรนันท์ เหมือนเทียน

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงจิลาวัลย์ เชือทอง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๕๔
เด็กหญิงธนกร สุทธิรัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๕๕
เด็กหญิงธนารัตน์ เหมือนจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๕๖
เด็กหญิงปณิตา เซ็งสวย

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๕๗
เด็กหญิงมณิภา สืบดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๕๘
นายจักรพงษ์ รักอู่

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๕๙
เด็กหญิงเมษิตา เหมือนทัด

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงอริศรา ราชวงค์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๖๑
เด็กชายพฤจิชัย บัวทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๖๒
เด็กชายสราวุฒิ สืบบุก

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๖๓
เด็กชายอรรถชัย ปองกัน

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๖๔
เด็กหญิงพรรษนันพ์ กาญจนศรีกุล

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๖๕
เด็กชายกายกาญจน์ แพร่ไพศาล

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๖๖
เด็กชายเจษฏาภรณ์

กาญจนเลิศศิริกุล ๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๖๗
เด็กชายนพพร คำปาน

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๖๘
เด็กชายบุญฤทธิ

์

สืบเรือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๖๙
เด็กชายสุรชาติ บุรีรักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงธัญญาเรศ บุญเชิด

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๗๑
เด็กหญิงนันฑริกา มาช่วย

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๗๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ โพธิไพจิตร

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๗๓
เด็กหญิงอาริชา เกียงขุนทด

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๗๔
เด็กชายนำชัย เนียมหอม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๗๕
เด็กชายศักรินทร์

ตันติแก้วประโยชน์ ๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๗๖
เด็กหญิงนิตยา คล้ายเจ๊ก

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๗๗
นายธนดล คงคา

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๗๘
นายปรีชา ปานแดง

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๗๙
นายวิศรุต ฟกเจริญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๘๐
เด็กหญิงศศิพร มันภักดี

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๘๑
เด็กชายหลักเพชร สกุลร่มเย็น

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๘๒
เด็กหญิงบุษกร เหมือนอินทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๘๓
เด็กหญิงนภชนก บุญวงษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๘๔
เด็กชายวิทวัส เสียงเจนดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๘๕
นายอิศเรศ ขาวเกลียด

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๘๖
นางสาวกมลรัตน์ ศรีบุญเพ็ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๘๗
นางสาวณิชยา อาจอาสา

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงธันยพร ชุ่มเพ็งพันธ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๘๙
นางสาววศินี พลไทย

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๙๐
นางสาวสกาวเดือน แววศรีทิม

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๙๑
นายกฤษฎา สุขสะอาด

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๙๒
นางสาวเกศนี แพรเขียว

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๙๓
เด็กหญิงชนิตา สระสีโสม

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๙๔
นางสาวนภัส พรมมา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๙๕
นางสาวบุษรา เพียรกสิวิทย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๙๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุภิพรรณ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๙๗
เด็กหญิงปณัฐดา เหมือนเขียว

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๙๘
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ

์

นาคแท้

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๑๙๙
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ

์

พูนทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงวรรณภา บุญกล้า

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๐๑
นางสาวอาทิตยา เชือรุ่ง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๐๒
นายธนากร บำรุงพฤกษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงเกศรินทร์ มหาโชติ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๐๔
นายณัฐภัทร ตัวมูล

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๔๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงนุชจนีย์ เผือกพันมุก

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๐๖
นางสาวภัสสร เชือรุ่ง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชุนย่อน

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๐๘
นายภานุ สืบดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๐๙
นางสาวกนกวรรณ แซ่เซียว

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๑๐
นางสาวศศิวิมล เตชะมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๑๑
นางสาวศิริขวัญ ธรรมขันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๑๒
นางสาวนันทวรรณ เครือเช้า

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๑๓
นางสาวศศิประภา เจริญโต๊ะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๑๔
นางสาววรรณิภา งามดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๑๕
นางสาวทิพยดา จำปาทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๑๖
นายสุทัศน์ คล้ายสินธุ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๑๗
นายโสภณ วงษ์สนิท

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๑๘
นางสาวณัฐมน สุดจิตรจูล

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๑๙
นางสาวปริฉัตร เสียงกลม

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๒๐
นางสาววริศรา หนองกุ่ม

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๒๑
นายวุฒิชัย บุดดาเลิศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๒๒
นางสาวพิมพ์ชนก เถียรประภากุล

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๒๓
นางสาวนิจจารีย์ พยัคฆวงค์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๒๔
นางสาวพรวิภา เครือเช้า

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๒๕
นางสาวเพ็ญพิชชา สุขพร้อม

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๒๖
นางสาวกัญญาภัค รุ่งรัตน์ธวัชชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๒๗
นายภัทรชัย เอียมสะอาด

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๒๘
นางสาวปยฉัตร โต๊ะน้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๒๙
นางสาวอัญชลี เหมือนศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๓๐
นายพงศพร ขันแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๓๑
นางสาวโชติรส จำนงค์

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๓๒
นางสาวอริศรา ผิวหอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๓๓
นางสาวจิรภัทร จารุวัฒน์มนตรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๓๔
นางสาวนฤมล ปาวัลย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๓๕
นายนัทชัย สุวัฒนมงคลชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๓๖
นายชวิศ เนตรสว่าง

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๓๗
นางสาวกิตติยา สุดใจ

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๓๘
นางสาวกุลวดี ชอบชืน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๓๙
นางสาวพรรษมน ศรีโปฎก

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๒๔๐
นางสาวพิมานมาศ ศักสันติกุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๔๑
นางสาวดารินทร์ ทาถี

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๔๒
นางสาวทิพย์สุดา เหมือนตก

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๔๓
นางสาวมินตรา ชนะผล

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๔๔
นายเกียรติศักดิ

์

บุญเฮียะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๔๕
นายณัฐวุฒิ ใจแสน

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๔๖
นายวิศรุต จงพึงกลาง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๔๗
นางสาวเจนจิรา เมฆแดง

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๔๘
นางสาวเบญจมาศ นิมอนงค์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๔๙
นางสาวพิมาดา ปองกัน

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๕๐
นางสาวศิริอาภา สมบัติบูรณ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๕๑
นายสนธยา เหมือนจันทร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๕๒
นายณฐกร สมนึก

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๕๓
นางสาววิไลวรรณ มหาพานต์

๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๕๔
นางสาวมัลลิกา ม่วงงาม

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๕๕
เด็กชายปรเมษฐ์ โพชนิกร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๕๖
เด็กชายนันทพัทธิ

์

อินทร์พันคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๕๗
เด็กชายภูมินทร์ บุญมีขาว

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๕๘
เด็กชายวรายุทธ บัวทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๕๙
เด็กชายสุมิตร ศิริธนวัฒน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๖๐
เด็กชายธนภัทร นิลบุญเรือง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๖๑
เด็กชายณัศภณ สุขนิยม

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๖๒
เด็กชายดำรงวิทย์ ใคร่ครวญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๖๓
เด็กชายปยพนธ์ อิมสวัสดิ

่ ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๖๔
เด็กชายพงษ์ศิริ นิรงบุตร

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๖๕
เด็กชายธันวา เหมือนหงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เห็นประเสริฐ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๖๗
เด็กหญิงฐิติภา สมหวัง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๖๘
เด็กหญิงนริสรา นาคฉาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๖๙
เด็กหญิงรุ่งนภา ศิลปพงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๗๐
เด็กหญิงเปมิกา แช่มชืน

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๗๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชูอารมณ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๗๒
เด็กหญิงอภิชญา สร้อยเกษร

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๗๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธบัตร

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ เจนอักษรชัย

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๒๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณเพชร

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๗๖
เด็กหญิงกาญจนา สุวรรณเพชร

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๗๗
เด็กหญิงกนกกร วิเศษสิงห์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๗๘
เด็กชายศาศวัฒน์ แท่นศิลา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๗๙
เด็กชายชินาธิป ศรีวงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๘๐
เด็กชายภาคภูมิ วัฒนาวงศ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายกิจการ บัวบาน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๘๒
เด็กชายธนัตถ์ รอดเจริญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๘๓
เด็กชายธนพนต์ สุริยะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๘๔
เด็กชายกิตติ สืบด้วง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๘๕
เด็กชายสรวิชญ์ สู้เหิม

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๘๖
เด็กชายสิทธินนท์ ภาคภูมิ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๘๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ ใคร่ครวญ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๘๘
เด็กหญิงนรีกานต์ เหมือนหงษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงธนัญชนก พุทธรักษา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงชนกนันท์ ทองดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๙๑
เด็กหญิงอัญญาณี ตังวงษ์

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงธิราพร แซ่เซียว

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงธนาภา แปนทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๙๔
เด็กหญิงภณิดา บุญสมยา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงรวิพร สืบเรือง

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๙๖
เด็กหญิงวรัมพร สืบเรือง

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๙๗
เด็กชายสุรวุฒิ เข็มทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๙๘
เด็กชายพสิษฐ์

เลาหะชัยนานนท์
๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๒๙๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แจ่มศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายนพดล สระทองอ้อย

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ ทองดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงพิชญาภา มณฑาทัศน์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ดอกสาคู

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๐๔
เด็กหญิงปทิตตา ค้าขาย

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงวรพิชชา พิเคราะห์เหตุ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๐๖
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ เซียงฝุง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงพรนภา แจ่มฟา

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงสิรินดา อำพันธ์เปรม

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงทรรศนันท์ ละว้า

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ธรรมขันธ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๑๑
เด็กชายนันทพัฒน์ กลินมณฑา

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๑๒
เด็กหญิงกรองทอง สมหวัง

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๑๓
เด็กชายภัทรพล เทียนพูล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๑๔
เด็กหญิงวรวรรณ เชือเพชร

้

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๑๕
เด็กหญิงกชพรรณ กลินอุดม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๑๖
เด็กชายจตุพร ดอนไพร่อ่อน

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๑๗
เด็กหญิงธนาวดี สาระศาสิน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๑๘
เด็กชายจักริน อินทรจันทร

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๑๙
เด็กหญิงกรกนก สมลา

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงวรกานต์ เหมือนเขียว

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๒๑
เด็กหญิงวรนุช เหมือนเขียว

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๒๒
เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์

เหมือนศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๒๓
เด็กหญิงณัฐชา แผนสมบูรณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ สังขประเสริฐ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๒๕
เด็กชายชนุดร นาสืบ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๒๖
เด็กหญิงอริสรา ทองคำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๒๗
เด็กชายอติชาติ จำเริญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๒๘
เด็กชายจิรวัฒน์ เหมือนเทียน

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๒๙
เด็กหญิงสุชาดา ละว้า

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงรุ้งทราย เรืองขจร

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๓๑
เด็กหญิงพลอยชมพู จำเมือง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๓๒
เด็กหญิงธารวรินทร์ ส่องแสง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๓๓
เด็กหญิงณัชชานิษฐ์ อังคพนมไพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๓๔
เด็กหญิงนภสร ปรีกมล

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๓๕
เด็กหญิงปาณิศา วงษ์ศรีทา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๓๖
เด็กหญิงพันธิภา พรมชนะ

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๓๗
เด็กหญิงพัชรพร แซ่ว่อง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๓๘
เด็กชายชวาลภพ ไม้หอม

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๓๙
เด็กชายวริศ กระจ่างกลาง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๔๐
เด็กชายสถาพร สืบแจ้ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๔๑
เด็กหญิงศวิตา เรืองรัตนภูมิ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๔๒
เด็กหญิงกีรนันท์ วังกุ่ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๔๓
เด็กหญิงสุพรรษา ธัญญะเจริญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๔๔
เด็กหญิงชลดา ฉิมวัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๓๔๕
เด็กหญิงพัทธนันท์ คำด้วง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงศิรินพรทร์ พงศ์พัฒนาพร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๔๗
เด็กชายภวัต เทียงธรรม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๔๘
เด็กชายธีรภัทร เซ็งเส็ง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๔๙
เด็กชายณัฐกรณ์ การะเกตุ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๕๐
เด็กชายศรัณย์ภัทร อัจฉริยรักษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๕๑
เด็กชายพิพัฒน์ ใจเก่งดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๕๒
เด็กหญิงณัฐนันท์

เกิดดัดภรกาญจน์ ๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๕๓
เด็กหญิงวนิดา ศรีคง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๕๔
เด็กชายนุชิต เล็กพงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๕๕
เด็กชายปณณธร เซิยงหว็อง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๕๖
เด็กชายสิรภัทร สัสดีทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๕๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ฟกขำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๕๘
เด็กชายณัฐภัทร อิมสวัสดิ

่ ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๕๙
เด็กชายฌานวัฒน์ ดอกจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงไปรยา มากมี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๖๑
เด็กหญิงปาณิสรา บุญประกอบ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๖๒
เด็กหญิงญาณีกานต์ ศิริวงษ์รัตนกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๖๓
เด็กชายชญานนท์ รักอู่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๖๔
เด็กชายณภัสกร ศิลาคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๖๕
เด็กชายสมชัย เอียมแสง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๖๖
เด็กชายวันชัย สืบด้วง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๖๗
เด็กชายปยพนธ์ พิบูลย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๖๘
เด็กชายปยพัทธ์ พิบูลย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๖๙
เด็กหญิงพิริษา บุญไสว

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงอุรัสยา สร้อยเกษร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๗๑
เด็กหญิงอรนภา ทองสา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๗๒
เด็กหญิงภัศนันท์ นุ่มน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๗๓
เด็กหญิงศิรัญญา ปานเพิม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๗๔
เด็กหญิงแพรวพลอย ศรีคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๗๕
เด็กชายนครินทร์ นุรักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๗๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปาทาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๗๗
เด็กชายเกริกพันธ์ ชำนาญปา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๗๘
เด็กชายวรากร พรรณมี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ วงษ์วรรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงอภิชญา ใคร่ครวญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๘๑
เด็กชายธนัช สุทธิรัตน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นิลเพ็ชร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๘๓
เด็กหญิงรสสุคนธ์ เงางาม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๘๔
เด็กชายวรวุฒิ ขำสุวรรณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๘๕
เด็กชายชลธี นิมนวลรัตน์

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๘๖
เด็กหญิงณิชนันท์ บุญประเสริฐ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๘๗
เด็กหญิงสุวิชาดา แจ่มศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๘๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ กาญจนสมศักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๘๙
เด็กชายอำนาจ ภู่โพธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๙๐
เด็กชายธุวานันท์ ตุ้มนิลกาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๙๑
เด็กชายศุภกาญจน์ เมืองมนต์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๙๒
เด็กชายพงษ์ศิริ เพ็งมาลัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๙๓
เด็กหญิงขวัญจิรา ถำทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงวริศรา ทานิสุทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๙๕
เด็กชายคมสัน หลีจา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๙๖
เด็กชายนพคุณ ละว้า

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๙๗
เด็กหญิงกัญธิตา ชังเจริญ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๙๘
นายวุฒินันท์ สุคนธมณี

๑๙/๗/๒๕๒๖
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๓๙๙
เด็กหญิงพิมรัชนี คงชุ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๐๐
เด็กหญิงสุทธิดา พัฒนมาศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ หอมชืน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๐๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ลำดวน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงพรมพร นาคฉาย

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๐๔
เด็กชายณัฐภูมิ ฟกขำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โต๊ะน้อย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงกิศิญา สุขแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงภทรพรรณ โยประทุม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน วัดบึงหัวแหวน  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงจันทนา ชาติดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าว้า วัดบึงหล่ม  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงณิชกานต์ เอียมสะอาด

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าว้า วัดบึงหล่ม  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๑๐
เด็กชายพรรษา งามยิง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๑๑
เด็กชายปุญญาพัฒน์ พวงเปย

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายวีรภาพ ละว้า

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๑๓
เด็กชายภาคภูมิ ปุยทอง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๑๔
เด็กหญิงสุธาวินี สนคร้าม

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๔๑๕
เด็กหญิงปณณพร กอนจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงพัชราภา พุ่มสวัสดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๑๗
เด็กหญิงพัณณิตา เหมือนฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๑๘
เด็กหญิงจารุนันท์ แก้วบัวดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๑๙
เด็กหญิงสุตาภัทร ธูปเทียน

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงธรรมิกา จันทศร

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงญาติกา เชือทอง

้

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๒๒
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์วิจิตร

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง วัดหนองย่างช้าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงณฐอร พลานนท์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๒๔
เด็กหญิงทนาภา จีระมะกร

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๒๕
เด็กหญิงีรัตติกาล

ั

ปองกัน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๒๖
เด็กชายฐากร สังสอนอาตย์

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๒๗
เด็กหญิงกนกพรรณ แซ่ฉิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๒๘
เด็กหญิงญาณิศา โพธิพิจิตร

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๒๙
เด็กหญิงธัญธิดา บุตรพุ่ม

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงพีริยา สระทองเดช

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๓๑
เด็กหญิงภาวิณี บัวทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๓๒
เด็กหญิงรสิตา จำปาทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๓๓
เด็กหญิงวิภาพร น้อมสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๓๔
เด็กหญิงวรารัตน์ สุขสมศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๓๕
เด็กชายธนาคิม แซ่ฉัว

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๓๖
เด็กชายอัฐศราวุฒิ คำเภา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๓๗
เด็กชายสร้างสรรค์ มันคงดี

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๓๘
เด็กชายนครินทร์ กองจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๓๙
เด็กหญิงโชติกา มะมี

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๔๐
เด็กหญิงจารุฌานี เทียมเมฆา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายสหรัต ศรีศิลป

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๔๒
เด็กชายศักดิอรุณชัย

์

เมืองขจร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๔๓
เด็กชายปารวี ศรีบุญเพ็ง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงพิธญาภา ศรีธร

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๔๕
เด็กหญิงจิราพัชร โพธิพิจิตร

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๔๖
เด็กหญิงสมิตา ลึกวิลัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงสุรีมาศ สระทองออ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๔๘
เด็กหญิงปภัสสร แย้มชืน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๔๙
เด็กหญิงปยะพร ชาวนาฝาย

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แก้วสกุณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๕๑
เด็กหญิงพัชรดา อ่องนก

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๕๒
เด็กชายธนวัฒน์ ล่าดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๕๓
เด็กหญิงสุพรรณิภา ประจิตร

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๕๔
เด็กหญิงอริสา วันดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๕๕
เด็กชายพงศ์พัทธ์ เปาไธสง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๕๖
เด็กหญิงปภาพิชญ์ นกดำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๕๗
เด็กหญิงดาริกาพร รอดคำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๕๘
เด็กชายสิรภพ ศรีพูล

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๕๙
เด็กชายสุรพส คำมุล

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงปนัดดา เปลียนสุวรรณ

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๖๑
เด็กชายปรเมศวร์ กิจวรรณี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๖๒
เด็กชายวีรภัทร์ หงษ์วิไล

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๖๓
เด็กชายนันทกร พัดไสว

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๖๔
เด็กชายภาคภูมิ ไม่ทราบ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๖๕
เด็กชายภัทรพล วงศ์เศส

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๖๖
เด็กชายสันติสุข เปาเล

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๖๗
เด็กชายวิชาน จงงดงาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๖๘
เด็กชายรณชัย ชนะโชติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๖๙
เด็กชายธราเทพ เพชรทองกลม

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงปริชญา สาระวัต

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๗๑
เด็กชายธีรพล นามโคตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๗๒
เด็กหญิงดวงฤทัย แก้วคูนอก

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๗๓
เด็กชายพรประสิทธิ

์

ทองบัว
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๗๔
เด็กหญิงฐิติพร อ่อนพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๗๕
เด็กชายนพรัตน์ สิงหชาติ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๗๖
เด็กหญิงสุณิสา แซ่อุ่น

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๗๗
เด็กหญิงศริญทิพย์ สระทองเดช

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๗๘
เด็กหญิงสุประภา เจริญศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๗๙
เด็กชายมงคล แซ่อุ่น

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายเจริญ ทับทิม

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๘๑
เด็กชายปภณ แดงเข้ม

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๘๒
นายนพนันท์ อุ่นเรือน

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๘๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มะลินิล
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๘๔
เด็กหญิงแพรวนภา เอียมสอาด

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง วัดหลุมรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๔๘๕
เด็กชายวันชนะ เซียงฉี

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๘๖
เด็กชายณัฐพงษ์ กลำดอนไพร

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๘๗
เด็กชายอธิคม ทองใบ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ นักใจธรรม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๘๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีนวล

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๙๐
เด็กหญิงนุชนาฏ เจริญมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๙๑
เด็กหญิงวิณิชยา ไม้ตรา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๙๒
เด็กหญิงภาวิณี ทองม่วง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๙๓
เด็กหญิงธนภรณ์ ลีพัฒนพิบูลย์

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๙๔
เด็กหญิงทิพรัตน์ จันทศร

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๙๕
เด็กหญิงทิพวัลย์ จันทศร

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๙๖
เด็กหญิงอลิษา อรุณแสง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๙๗
เด็กหญิงอินทุอร พุกหว่าง

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๙๘
เด็กชายอนุพนธ์ แย้มฉำไพร

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๔๙๙
เด็กชายวีรภัทร บำรุงเขต

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๐๐
เด็กชายชนิตพล บำรุงเขต

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๐๑
เด็กชายกิตติชัย กล้าหาญ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายเชาวรินทร์ ดิลกโชคบำรุง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๐๓
เด็กชายชลชาติ ดิลกโชคบำรุง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๐๔
เด็กหญิงปณิดา บำรุงเขต

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๐๕
เด็กชายอธิชัย บุญมีสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงเทวิกา นักจะเฆ่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ เอกจีน

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๐๘
เด็กหญิงปยพัชร์ แช่มโสภา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงวนิดา ภักดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสูง วัดยางสูง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๑๐
เด็กชายกิตติธัช แซ่คู

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๑๑
เด็กหญิงนันทิศา นุรักษ์เข

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๑๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรมพิทักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงธีรดา กุญแจทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๑๔
เด็กชายธนภรณ์ ศรีขาวผ่อง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ วัดหลุมรัง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๑๕
เด็กหญิงนภัสสร กาญจนศร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๑๖
เด็กชายวรากร มะลินิล

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๑๗
เด็กชายธนากร ทองพุก

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๑๘
เด็กหญิงศุภัทรศิริณ ตันสุวรรณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๑๙ เด็กหญิงประกายกาญจน์

โยยรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดหนองหมู หนองหมู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๘ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๕๒๐
เด็กชายจิรภัทร รักอู่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขทองดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๒๒
เด็กชายธนกร คงดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๒๓
เด็กหญิงชนิตสิรี แยกผิวผ่อง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๒๔
เด็กหญิงธัญชนก ผิวชะอุ่ม

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๒๕
เด็กหญิงพิมพ์พนิตา ใจดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๒๖
เด็กชายปารเมศ ทองนุ่ม

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๒๗
เด็กชายอัษฎาพัฒน์ นวลดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๒๘
เด็กชายธวัชชัย เจริญสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๒๙
เด็กชายสุเมธ แก้วเกตุ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดหนองหมู หนองหมู  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๓๐
เด็กชายจิรครินทร์ จำปาเปน

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๓๑
เด็กชายฐปนนท์ กลินเกษร

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๓๒
เด็กชายนพรัตน์ เรืองวีระ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๓๓
เด็กชายปรภณ กิจจะ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายภัทรดนัย เสลาหอม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๓๕
เด็กหญิงรุ่งรวี ลีลาไกร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๓๖
เด็กหญิงศิริกาญจน์ เสลาหอม

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๓๗
เด็กหญิงพัชริดา บัวนาค

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงสุธีรา ผันสืบ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๓๙
เด็กหญิงภัทรวดี เมืองจินดา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๔๑
เด็กชายลัทธพล เนาวรัตน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๔๒
เด็กชายสุทธิพงศ์ ทองน้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๔๓
เด็กชายณัฐพนธ์ เพ็งมี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๔๔
เด็กชายธันวา สืบดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๔๕
เด็กหญิงวรัญญา พรหมชนะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๔๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ วงศ์แสนศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๔๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกลียวงาม

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๔๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่อัง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๔๙
เด็กชายธนพล สังข์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายพงศ์พล พูลศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๕๑
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เสลาหอม

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
วัดลำเหย  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๕๒
เด็กชายมานัฐชัย บุญคิว

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๕๓
เด็กหญิงวรางคณา แจ้งสว่าง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๕๔
เด็กชายคณิศร บุญขำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕๙ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๕๕๕
เด็กชายธนภัทร ปาละวัตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๕๖
เด็กชายอดิศร เบ้าหนองบัว

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๕๗
เด็กชายธนวัฒน์ ภูมิชูชิต

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๕๘
เด็กชายชัด -

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๕๙
เด็กหญิงภาวินี ปองกัน

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงกัญจนพร ไกรเพชร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๖๑
เด็กหญิงธนพร ผิวกากี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๖๒
เด็กหญิงศศิกานต์ อ้นทา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๖๓
เด็กหญิงอภิชยานันท์ สรวยลำ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรไพโรจน์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๖๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ ธรรมกูล

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๖๖
เด็กชายสรวิชญ์ ดอนผาคำ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๖๗
เด็กชายสมชาย -

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๖๘
เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิสัตย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๖๙
เด็กชายภานุวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๗๐
เด็กชายนเรศ อินทร์สว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๗๑
เด็กชายอนุสรณ์ ศรีโปฎก

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ประกอบธรรม

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงสรัลพร ดอนผาคำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๗๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ อำอ่อน

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๗๕
เด็กชายแม็ค -

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๗๖
เด็กชายกันต์กวี พรมเพียงช้าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๗๗
เด็กชายไชยา ดีประชา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๗๘
เด็กชายวรโชติ อาจคงหาญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๗๙
เด็กหญิงสายฝน ประยูรวงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเนินบรรพต  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๘๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

เพ็ญบูระสันติ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๘๑
เด็กชายฐานวัฒน์ อุปมา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๘๒
เด็กชายพิริยะ เอือเฟอ

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๘๓
เด็กชายสาธิต ขันทอง

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๘๔
เด็กหญิงวริศา นกแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๘๕
เด็กหญิงวิลาวรรณ ระรืน

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๘๖
เด็กหญิงจารุวรรณ กุศลเลิศ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๘๗
เด็กหญิงจันทรกานต์ บุญวงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๘๘
เด็กหญิงบุญญิสา คุณโอนด

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๘๙
เด็กหญิงรวิวรรณ แก้วบัวดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๐ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๕๕๙๐
เด็กหญิงอัฐภิญญา ประเสริฐสังข์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๙๑
เด็กหญิงนริศรา ทองบ้านฆ้อง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๙๒
เด็กชายณัฐภูมิ การนวนสี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๙๓
เด็กชายชานน รุ่งเรืองยังยืน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๙๔
เด็กชายชลพรรษ ศรีสำราญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๙๕
เด็กชายชัชวาลย์ คะนาวงค์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๙๖
เด็กหญิงวริยา ประกอบธรรม

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๙๗
เด็กหญิงวรรณศิริ แซจิว

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงกนกพร ศรีสำราญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๕๙๙
เด็กหญิงธัญสุดา พรหมดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วจินดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงราชาวดี อ่อนนาน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๐๒
เด็กชายศราวุฒิ แตงอ่อน

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๐๓
เด็กชายอภินันท์ กองม่วง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดหนองกร่าง  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายสราวุฒิ ออมสิน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายอนวัช ธรรมโชติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๐๖
เด็กหญิงจิดาภา บุญตัน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๐๗
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สุขใส

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงเด่นดาว ผิวชอุ่ม

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงนฤมล ธรรมชาติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงเบญญาพร เจริญมี

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๑๑
เด็กหญิงวิลาวรรณ แสนเทศ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๑๒
เด็กหญิงศิรกาญจน์ คล้ายอุบล

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๑๓
เด็กหญิงสุภัสสรา แผนสมบูรณ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงอมลวรรณ ทองย้อย

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๑๕
เด็กชายจัตุพงษ์ บุญตามทัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๑๖
เด็กชายวันชัย เทียงธรรม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๑๗
เด็กชายสานนท์ ยินดีรส

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๑๘
เด็กหญิงจารุวรรณ นาคแท้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๑๙
เด็กหญิงบัณฑิตา สมศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี ผิวชะอุ่ม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๒๑
เด็กหญิงพิณทิพย์ เล่าเปยม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๒๒
เด็กหญิงสโรชา จีมานุษย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๒๓
เด็กหญิงสิรินยา ไชยชาติ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๒๔
เด็กชายเจษฏา อ่อนดีกุล

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๑ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๖๒๕
เด็กชายธันวา ปูเพชร

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๒๖
เด็กชายนพรัตน์ จ้อยศรีเกตุ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๒๗
เด็กชายมโนรมย์ คำกองแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๒๘
เด็กชายวีรภัทร ท้าวกัลยา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายกษิดิศ ประยูรวงค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๓๐
เด็กชายชลธาร สีสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงณัฏฐพร เศวตรัมย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๓๒
เด็กหญิงณัฐกุล มณีวงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๓๓
เด็กหญิงณัฐชา มณีวงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๓๔
เด็กหญิงธารารัตน์ เปาเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๓๕
เด็กหญิงรัตนา ภักดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๓๖
เด็กหญิงปยะธิดา จันทร์สอน

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๓๗
เด็กหญิงสิรินรัตน์ ไชยชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงสุรภา ศรีบัวลา

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๓๙
เด็กหญิงอรพรรณ น้อยมหาพรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงทิพวรรณ แซ่ตัน

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๔๑
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ปทุมสูติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๔๒
เด็กชายศุภณัฐ นำใจดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๔๓
เด็กหญิงฐิติมา มูลประหัต

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๔๔
เด็กหญิงอภัสรา วงษ์ศรีทา

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๔๕
เด็กหญิงมินตรา จูรบูรณ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๔๖
เด็กหญิงศศิธร คล้ายคลัง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๔๗
เด็กหญิงสุพัตรา รักอู่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๔๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ ไชยพูน

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๔๙
เด็กหญิงนฤมล พันธ์หนองแห้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๕๐
นายกฤษฏา จิตวอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๕๑
นางสาวกัลยา สุกานนท์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๕๒
เด็กหญิงพรทิพย์ กิจบุญชู

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๕๓
นางสาวศศิธร ศรีทองอินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๕๔
นายวรวุฒิ นาคทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๕๕
นายศุภชัย พิกุล

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๕๖
นางสาวหทัยรัตน์ เหมือนอำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๕๗
เด็กชายนครินทร์ นาโสก

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๕๘
นางสาวธนัชพร กุลทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๕๙
นางสาวจินดา สังข์วรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๒ / ๒๕๗
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กจ ๒๕๖๐/๕๖๖๐
นางสาวนารดา สุกใส

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๖๑
นางสาวภาวิดา เลิศสุริยกาญจน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๖๒
นางสาววรรณวลี ศรีโยธี

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๖๓
นางสาววันเพ็ญ ศรีรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๖๔
นางสาวชลธิชา นาคขำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๖๕
เด็กชายจิตติพัฒน์ บำรุงเขต

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๖๖
เด็กชายวัฒิชัย ด้วงต้อย

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๖๗
เด็กชายสรวิศ สระทองแพ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๖๘
เด็กชายธนภัทร ศาสตราเวช

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๖๙
เด็กชายเอกดนัย เหมือนอำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายวีรภัทร โพธิศรี

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๗๑
เด็กหญิงโสพิศตา ญาติวงศ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๗๒
เด็กหญิงรัตนากร สุกใส

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๗๓
เด็กหญิงชลันธร สระทองเขิน

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงกนกวรรณ วัดปรัง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๗๕
เด็กหญิงปภาธิดา อังกุลศานต์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๗๖
เด็กหญิงณัฐชา

เจนปญญาวุฒิกุล
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๗๗
เด็กหญิงอภิชา ปนณะ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๗๘
เด็กหญิงบัณฑิตา นมนาน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๗๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิไลประเสริฐ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๘๐
เด็กชายกฤตภัค แสงทอง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๘๑
เด็กชายก้องภพ เนตรสน

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๘๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ยศรุ่งเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๘๓
เด็กชายธนภัทร ถนอมสุขสันต์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๘๔
เด็กหญิงสุธารินี ทองเชือ

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๘๕
เด็กหญิงกนกนภา บัวศรีใส

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๘๖
เด็กหญิงปานชนก เพ็ชรคล้าย

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๘๗
เด็กหญิงอัฐอิญญา พัดไสว

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๘๘
เด็กหญิงณัฐจิรา ดวงจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๘๙
เด็กหญิงกมลทิพย์ ศรีนวล

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงศิรภัสสร สำเนียงหวาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๙๑
เด็กหญิงเกศราภรณ์ พรหมมา

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๙๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ ใจหาญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๙๓
เด็กชายพงศกร หลิมย่านกวย

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๙๔
เด็กหญิงกุศลิน วงษ์ศรีทา

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๖๙๕
เด็กหญิงศรัยร์รัตน์ เนตรสว่าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๙๖
เด็กหญิงอริญชยา ผิวพราม

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๙๗
เด็กชายธนกร ตันสุวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๙๘
เด็กชายอภิสิทธิ ศรีกลชาญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๖๙๙
เด็กชายบัณณธร บำรุงเขต

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๐๐
เด็กชายปภพ

เจนปญญาวุฒิกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๐๑
เด็กชายปรเวศ เอียมใจดี

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๐๒
เด็กชายกฤษฎา พัดไสว

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ กองพิมพ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๐๔
เด็กหญิงจิลลาภัทร แจ่มสี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๐๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ บำรุงรัฐ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๐๖
เด็กชายพรชัย วงษ์ฉาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๐๗
เด็กชายไชยวัฒน์ กุยสวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๐๘
เด็กชายศกุนต์ บัวบาน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๐๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มีใจปราณี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๑๐
เด็กชายพธรพล สรมพรมทิพย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๑๑
เด็กหญิงธัญสุดา วงษ์วาลจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๑๒
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ แสงหิรัญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๑๓
เด็กหญิงอัญชิสา เพ็ชรรักษา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๑๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ เกตุวงษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา ทาหนองบัว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๑๖
เด็กหญิงศิรีนาฎ รุ่งเจริญมันคง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๑๗
เด็กหญิงศิรดา แสนเมืองชิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๑๘
เด็กชายจีรพัฒน์ ศรีทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๑๙
เด็กหญิงรินภัทร หนองกุ่ม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๒๐
เด็กหญิงวนิดา นิลจินดา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๒๑
เด็กหญิงกรกมล อิดละมุด

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๒๒
เด็กหญิงศิรภัสสร จำนงกูล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๒๓
เด็กหญิงสุธิราพร ขุนช้าง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๒๔
เด็กหญิงอชิรญา ภุมรินทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๒๕
เด็กหญิงรจนา กิจดาพงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๒๖
เด็กหญิงวรรณิสา ดวงจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองรี  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๒๗
เด็กชายสุรวุฒิ นิโกรธา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๒๘
เด็กชายวรัญู ทองเชือ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๒๙
เด็กชายไกรวิชญ์ วงษ์นาง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๔ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงอรปรียา เหมือนปน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๓๑
เด็กชายเจษฎา สระแสงตา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๓๒
เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรัทธาผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๓๓
เด็กชายภูมเรศ เจเถือน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๓๔
เด็กชายธันวา พุกหว่าง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๓๕
เด็กหญิงวิภาวี สระทองไลย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงชุตินันท์ เขียวอาสา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๓๗
เด็กหญิงปยดา เซียงฉี

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๓๘
เด็กหญิงศิรดา จันทร์อำรุง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแกใน วัดหนองแกใน  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๓๙
เด็กหญิงวรัชยา หาเรือนจักร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงณิชา เหมือนใจ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๔๑
เด็กชายกิตติธัช เจริญผล

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๔๒
เด็กหญิงสุกัลยา ศรีภุมมา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๔๓
เด็กหญิงกรองกนก พัทคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงศกณธ์วรรณ พรหมชนะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๔๕
เด็กหญิงนภัสสร บุญหนา

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๔๖
เด็กชายชยธร เทียมทัศ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๔๗
เด็กชายณภัทร บุญรอด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๔๘
เด็กหญิงจันทกร มีสถาน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๔๙
เด็กชายชัชรินทร์ ด้วงต้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๕๐
เด็กชายรพีภัทร ขุนฤทธิแก้ว

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๕๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กลินเกษร

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๕๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ธรรมเมธากูล

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๕๓
เด็กหญิงพิมพ์ลดา เหลือมเพชร

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๕๔
เด็กหญิงณัชชา ใจหาญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๕๕
เด็กชายณัฐพล ญาณไชย

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๕๖
เด็กหญิงฐิตาภา อุดรสอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๕๗
เด็กหญิงศิริวิมล อุปถัมภ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๕๘
เด็กหญิงสมฤทัย ยินดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๕๙
เด็กหญิงเกตุศิณี รอยวิบูลย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงปยพร ใคร่ครวญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๖๑
เด็กชายรดิศ แสบงบาล

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๖๒
เด็กชายสรสิทธิ

์

ศตะกูรมะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๖๓
เด็กชายธนชิน สุขประเสริฐ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงจารุนันท์ สุทธิประภา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๗๖๕
เด็กหญิงพิมพิศา เส็งหนองเบน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๖๖
เด็กหญิงดวงกมล ตุ้มทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๖๗
เด็กหญิงโชติกา บุญญวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๖๘
เด็กหญิงพัชรพร วรรณเลิศ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๖๙
เด็กหญิงชนาภา วงษ์สุวรรณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๗๐
เด็กชายจักรพงศ์ ประชุมพวก

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๗๑
นายคงเดช พินสุบิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๗๒
เด็กหญิงปาณิตา ตุ้มนิลกาล

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามยอด
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๗๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา เสือเปรม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๗๔
เด็กหญิงชญาดา คณฑา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๗๕
เด็กชายพีรพัฒน์ เพิมทอง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๗๖
เด็กหญิงอุษณิษา รู้พินิจ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๗๗
เด็กชายธนวัฒน์ นุ่มสนิท

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๗๘
เด็กหญิงวาสิตา จิตนิยม

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๗๙
เด็กหญิงชนากานต์ ใจจง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๘๐
เด็กหญิงธีรนันท์ โพธิ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๘๑
เด็กหญิงอติกานต์ ท้วมทองดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๘๒
เด็กหญิงภัทรนันท์ ทองชีวงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๘๓
เด็กหญิงโชติกา ทองชีวงศ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๘๔ เด็กชายพันธนัตถ์ศักดิ

์

คำละมูล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๘๕
เด็กชายลัทธพล คเชนธร

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๘๖
เด็กชายณวัฒน์ สุกร

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๘๗
เด็กหญิงจิราพร ยิมพันธ์วงศ์

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๘๘
เด็กหญิงรัญชิดา บุญมอญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๘๙
เด็กหญิงอนุธิดา สิริโภไคย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงสิริจรรยา เหมือนว้า

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๙๑
เด็กหญิงสุนิสา สุกร

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๙๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เรืองสุขสุด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๙๓
เด็กชายณัฐวิชญ์ เผือกน้อย

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๙๔
เด็กชายศิริโชค คุ้มศิริ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดเขาวงจินดาราม  

กจ ๒๕๖๐/๕๗๙๕
เด็กหญิงณัฐพร เข็มทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ พรมสร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๙๗
เด็กชายปภังกร จำปาทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๙๘
เด็กหญิงศิรดา ทองจุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๗๙๙
เด็กหญิงญาณิศา ทิมเทศ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๘๐๐
เด็กหญิงธัญญามาศ โพธืคำ

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงสุภาวดี ปองพรมมา

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงณัฐวศา สืบเมฆ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงชญานิน อบกลัน

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงณัฎฐพร คำมี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงชนาภา วิบูลย์ศักดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เนียมทรัพย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๐๗
เด็กชายกัมพล พานแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๐๘
เด็กชายกันตินันท์ คงนะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๐๙
เด็กชายอิสเรศ สมบุญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายธีรภัทร วังปลาทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๑๑
เด็กหญิงบุษกร บุญชืน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๑๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทาระขจัด

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๑๓
เด็กหญิงสุนิสา สุขสะอาด

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๑๔
เด็กหญิงรินรดา พันเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๑๕
เด็กหญิงฐิตาพร หันมาก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๑๖
เด็กชายณัฐวัชร นงรักษณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องด่าน

วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๑๗
เด็กหญิงขวัญชนก วิเศษสิงห์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๑๘
เด็กหญิงรวิวรรณ พุฒเอก

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๑๙
เด็กหญิงสุวิชิตา อรชร

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงขวัญศิริ สิทธิสร

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมหิน วัดเขาจำศีล  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๒๑
เด็กหญิงธนัญญา วิเศษสิงห์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๒๒
เด็กหญิงดรุณรัตน์ พุฒิเอก

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรัก
วัดวังรักราษฎร์บำรุง

 

กจ ๒๕๖๐/๕๘๒๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ใหญ่ดี

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๒๔
เด็กหญิงศศิกานต์ เอียมเจริญ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๒๕
เด็กหญิงนิชาภัทร วิเศษสิงห์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๒๖
เด็กชายสรวิศ จันทร์กลิน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๒๗
เด็กหญิงณัชฐพร แก้วเกตุ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๒๘
เด็กหญิงขวัญจิรา แซ่เฮง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วัดห้วยเจริญธรรม  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๒๙
เด็กหญิงจันทมณี ปนทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงพืช บุญแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๓๑
นางสาวสิริรัตน์ เจริญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๓๒
เด็กชายชลธิศ เสมแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๓๓
เด็กหญิงนฤมล พรมสากล

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

วัดปลักเขว้า  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๓๔
เด็กชายปรเมศวร์ ประชากลุ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๘๓๕
เด็กหญิงวนิดา พรมมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๓๖
เด็กชายสุภณัฐ ชังกุล

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๓๗
เด็กชายคุณภัทร สุกกอ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๓๘
เด็กหญิงฐิตาพร อยู่สถาพร

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๓๙
เด็กหญิงนิตยา อินทรักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงยุวดี โพธิใบ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๔๑
เด็กชายสิทธิพร ดอกไม้

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๔๒
เด็กหญิงนรีกานต์ โพธิใบ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๔๓
เด็กหญิงสุปรียา โตพงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๔๔
เด็กหญิงณัฐณิชา หัตถมาศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๔๕
เด็กหญิงนันทิยา เรืองโรจน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๔๖
เด็กหญิงปณรรฏฐพร วิเศษสิงห์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๔๗
เด็กชายนุกุล พรหมมา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๔๘
เด็กชายชลทิศ นพมาฒ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๔๙
เด็กชายธรชัย พรหมมา

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๕๐
เด็กชายธนา รุ่งเรือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๕๑
เด็กชายทินภัทร แก้วเกตุ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๕๒
เด็กชายธีรชาติ โพธิโสม

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๕๓
เด็กชายสรรติสุข นามดิษฐ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๕๔
เด็กหญิงปรียาพร ทองแท้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๕๕
เด็กหญิงพิยดา จิตนิยม

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๕๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เจริญสุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๕๗
เด็กหญิงวันเพ็ญ เกตุแดง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๕๘
เด็กหญิงอริสา ยินดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๕๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แคล้วจันทึก

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๖๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วังขนาย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๖๑
เด็กชายดนัยพร สิงอุบล

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ว่องจริงไว

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๖๓
เด็กชายรัตนพงศ์ เฮงพระพรหม

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๖๔
เด็กชายเกรียงไกร ชืนใจ

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๖๕
เด็กชายจารุวิทย์ คชายุทธ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๖๖
เด็กชายจิรายุ คชมนต์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๖๗
เด็กชายธนกร ยังดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๖๘
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

เจริญสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๖๙
เด็กชายภูษณะ ศุกประเสริฐ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๘๗๐
เด็กชายธีรพงศ์ จันทฤทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๗๑
เด็กชายวิวิธชัย อาจปกษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๗๒
เด็กชายอรรถวิท

ลักขณาทรัพย์ทวี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๗๓
เด็กชายมานพ ตามพันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๗๔
เด็กหญิงกมลลัษณ์ บัวกลิน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๗๕
เด็กหญิงกรวรรณ คำภิมาบุตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๗๖
เด็กหญิงจินดาพร หงษ์เวียงจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๗๗
เด็กหญิงสุธีมา สภาชัย

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๗๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ กาญจนเพิมพูน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๗๙
เด็กหญิงปาริชาติ ยินดีรัมย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นุชอิม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๘๑
เด็กชายธนกร เจริญพร

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๘๒
เด็กชายสุดทีรัก

่

สภาชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๘๓
เด็กหญิงวนัสนันท์ ชลอทรัพย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๘๔
เด็กหญิงสุรีวรรณ ดอนชัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๘๕
เด็กชายอดิศร คำภิมาบุศย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๘๖
เด็กชายอชิตะ ชิดเครือ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๘๗
เด็กชายอนุพันธ์ ไพรงาม

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๘๘
เด็กชายวรชิต อาษานอก

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๘๙
เด็กชายศุภโชค แซ่ฝุง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๙๐
เด็กหญิงณัชชา กาญจนเจริญศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๙๑
เด็กหญิงปยะวรรณ รอดคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๙๒
เด็กหญิงธัญชนก รอดคำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๙๓
เด็กหญิงณัฐนิชา ฟาจงประเสริฐ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๙๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ เหลืองเอียม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๙๕
เด็กชายธีรพงษ์ บัวบาน

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๙๖
เด็กชายอดิศร ยอดยา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๙๗
เด็กชายสุดเขต สกุลณี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๙๘
เด็กชายธนกร เทพสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๘๙๙
เด็กชายวัชรพงษ์ เสริมสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๐๐
เด็กชายธนกฤต

กาญจนสิริวีระกุล ๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงขวัญข้าว หอมระรืน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงทิพวรรณ ทองคำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๐๓
เด็กหญิงจิราพัชร คงธาร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๐๔
เด็กหญิงปานฤทัย พรหมมา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๖๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงกาญจนา เสริมสุข

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๐๖
เด็กชายชุติพนธ์ วิเศษสิงห์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๐๗
เด็กชายปณณวัชศ์ ศศิทิพาภิรมย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๐๘
เด็กชายพีรวิชญ์ ปญญาสิริพงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงจิรนันท์ แผนกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงณัฐชนันท์ พวงวัดโพธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๑๑
เด็กหญิงณัฐชยา พลงาม

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๑๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ ทองแท้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๑๓
เด็กหญิงศุภิศรา วิเศษสิงห์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๑๔
เด็กหญิงสิรินารา สงวนศักดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๑๕
เด็กหญิงอาทิตยา เว้นบาป

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๑๖
เด็กชายณัฐชานนฑ์ จุลคลำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๑๗
เด็กชายณัฐพล กัณหรัตน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๑๘
เด็กชายธีรเทพ เมฆวัฒ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๑๙
เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองกะไลย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๒๐
เด็กชายวัชรพล เพลงปาน

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๒๑
เด็กหญิงณัฐมล ยอดโสภี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๒๒
เด็กหญิงธัญชนก ลำใย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๒๓
เด็กหญิงประนุช ถีระแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๒๔
เด็กหญิงพรนภา นิลดำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๒๕
เด็กหญิงวันทนี สาเฉย

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๒๖
เด็กหญิงสรัญญา กำมา

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๒๗
เด็กหญิงสุภัทรา เหมือนหงษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๒๘
เด็กหญิงอติกานต์ ศาระสาลิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๒๙
เด็กชายชาญวุฒิ เกศูนย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๓๐
เด็กชายศิระดนย์

ธนโรจน์เดชานนท์ ๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๓๑
เด็กชายอภิวิชญ์ แซ่หลี

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๓๒
เด็กหญิงณพัสสร ศิลปสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๓๓
เด็กหญิงธันย์ชนก สามารถ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๓๔
เด็กชายกิตติพันธุ์ บุญชู

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๓๕
เด็กชายชยกร ลัดดากูล

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๓๖
เด็กชายนันทิพัฒน์ ประเสริฐสิงห์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๓๗
เด็กชายปุณยวัจน์ เห็นประเสริฐ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๓๘
เด็กชายภูพิรัฐ สิงขรรัตน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๓๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ มูลระหัต

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๙๔๐
เด็กชายยศกร ใจอดทน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๔๑
เด็กชายวิทวัส โพธิขี

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๔๒
เด็กชายศรุต ชืนใจ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๔๓
เด็กชายศันสนะ ปานธรรม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๔๔
เด็กชายเพชรตะวัน แต่แดงเพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๔๕
เด็กหญิงธนวรรณ นิยมสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๔๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ วงษ์แก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๔๗
เด็กหญิงรสิตา เสริมสุข

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๔๘
เด็กหญิงเนตรชนก ลัดดากุล

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๔๙
เด็กชายชนสรณ์ ปานโต

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๕๐
เด็กชายอำนวยชัย สมคิด

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๕๑
เด็กหญิงกมลพร แก้วบัวดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๕๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สารีวงษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๕๓
เด็กหญิงอัญมณี เทียงธรรม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๕๔
เด็กชายปวริศ ยิมแย้ม

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๕๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ รอดภัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๕๖
เด็กชายวรวุฒิ ศรีจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๕๗
เด็กหญิงกนิษฐา สมนึก

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๕๘
เด็กหญิงสุภาพร บุญลือ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๕๙
เด็กชายธนดล ปองกัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๖๐
เด็กชายนที ปานคล้าย

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๖๑
เด็กชายปฐมพร เชือฮ้อ

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๖๒
เด็กชายพีรัชชัย กันภัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๖๓
เด็กชายเอกภพ เงินเหรียญ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๖๔
เด็กหญิงพรชิตา วงษ์ปา

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๖๕
เด็กหญิงอัญชลี สาระศาลิน

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๖๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ขุนศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๖๗
เด็กชายชนะพล ไชโสดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๖๘
เด็กชายภาณุ พลอยเกลียง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๖๙
เด็กชายวสันต์ เกิดศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๗๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองมณโฑ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๗๑
เด็กหญิงมาลัยทิพย์ วงศ์คลำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๗๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ภิญโญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๗๓
เด็กชายณัฐชัย ดอกจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๗๔
เด็กชายธีรพัฒน์ จันทร์แดง

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๕๙๗๕
เด็กชายพัชรพล ยวงมณี

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๗๖
เด็กชายศิริชัย อินทรา

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ปุยอบ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๗๘
เด็กหญิงสุปรียา โฉมอินทรีย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๗๙
เด็กชายทศภาค โห้ทัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๘๐
เด็กชายปรมินทร์ โพธิทา

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๘๑
เด็กชายศรายุทธ ยางสูง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๘๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

ภานุมาศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๘๓
เด็กหญิงมานิสา สุขษาเกษ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๘๔
เด็กชายกิตติพัทธ์ จงเจริญณัฐกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๘๕
เด็กชายวรากร วงษ์เอก

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๘๖
เด็กหญิงฐิติมา วงษ์น้อย

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๘๗
เด็กหญิงชญามาศ ยังยืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๘๘
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ไหลแหวน

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๘๙
นางสาวอารยา อำกุล

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย ทวีศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๙๑
เด็กหญิงพรวรีย์ งาต้น

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๙๒
นางสาวภริตพร

ฉัตรมงคลไพศาล
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๙๓
เด็กหญิงศศิวิมล สังข์ทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๙๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เนียมสด

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๙๕
เด็กชายจาตุรงค์ ศรีโสภา

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๙๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

ทองคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๙๗
นางสาวรติพรรณ ชีวังกูล

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๙๘
นางสาวอุบลพรรณ หอมทวนลม

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๕๙๙๙
นางสาวศิรินทร สามพ่วงบุญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๐๐
นางสาวณัฐนิช สำรวยกุล

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๐๑
นางสาวพรชนก สอนใจ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๐๒
เด็กชายฐิติกร นาถมทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๐๓
เด็กชายนิรชา ทองโชติ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๐๔
นายวิศรุต

ิ

ปานธรรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๐๕
นางสาวภาวิณี คงดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๐๖
นางสาวสิริพร พรานไพร

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๐๗
นางสาวสุภานี ศรีสมุทร

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๐๘
นางสาวปวิตรา บุญลือ

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๐๙
นางสาวศิริพร คุณพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๒ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๐๑๐
นางสาวอัญชลิกา ทองนุ่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๑๑
นางสาววริสรา ฮวดลิม

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๑๒
นายสราวุฒิ สุวรรณสิงห์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๑๓
นายวรรธนะ เขียวดวงดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๑๔
นางสาวกษมา ศิลป

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๑๕
นางสาวรัตนาวดี อินทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๑๖
นายอาภากร แปนแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๑๗
นางสาวดวงกมล แปนทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๑๘
เด็กหญิงอนันดา เกตประทุม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๑๙
เด็กหญิงเกษมศรี นาสวนทัศนีย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๒๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หลิววัฒนกุล

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๒๑
เด็กหญิงวราพร ทิมทับ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๒๒
นางสาวยุพาพรรณ สังขจรัสรวี

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๒๓
เด็กหญิงสาวินี ศรีไพ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๒๔
เด็กหญิงอโณทัย หอมสนิท

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๒๕
เด็กหญิงเมสินี ตังจิตต์

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๒๖
เด็กหญิงอุษา ศฤงคาร

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๒๗
นางสาวกุลธิดา ขจรกิจอนวัช

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๒๘
เด็กหญิงสุกัญญา เหมือนเทียน

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๒๙
นางสาวเบญจรัตน์ เรียนกะสินธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๓๐
นางสาวกชพร ข่าต้น

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๓๑
นางสาวสุชาดา แซ่เอียว

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๓๒
นางสาวนารีรัตน์ สังขประดา

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๓๓
นางสาวญาณธิชา นาสวนนิวัฒน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๓๔
นางสาวโพ้นะเม้อ

ทองผาภูมิตระกูล
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๓๕
นางสาวกานดา ทองผาภูมิเชวง

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๓๖
นางสาวครองขวัญ สังขวิริยะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๓๗
นางสาวอัญชนา ลาภบังเกิด

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๓๘
นางสาวจุรีรัตน์ ทักธีรักษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๓๙
นายกิตติพัทธ์ ตังสกุล

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๔๐
เด็กชายนนทกร สอนใจ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๔๑
เด็กชายพิชัย สุวรรณประดิษฐ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๔๒
เด็กชายระพีพัฒน์ บัวเนตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงขวัญจิรา ลิมมัง

้ ่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๔๔
เด็กหญิงปยธิดา ตะกรุษ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โคกแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๔๖
เด็กหญิงรินรดา แก้วสาสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๔๗
เด็กหญิงชนกวนัน เพิมนาม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสระ วัดสระสำเภาทอง  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๔๘
เด็กหญิงปกิตตา ราชา

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงสุมิตรา รอบรู้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๐๕๐
เด็กชายทีปกร เตียวขุ้ย

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๐๕๑
เด็กชายศุภมิตร นัยขจร

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๕๒
เด็กหญิงปาริชาติ บูชา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๕๓
เด็กหญิงวรัชยา สายุทธ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๕๔
เด็กหญิงธัญชนก ประเสริฐลาภ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๕๕
เด็กหญิงศรินวิภา สัตตารัมย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๕๖
เด็กหญิงภัทรศยา ติระเชษฐ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๕๗
เด็กหญิงธนภรณ์ เปรียวหวาน

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทวน วัดบ้านทวน  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๕๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ บรรลือศักดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๕๙
เด็กหญิงจุฑามาศ เซียงเห็น

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๖๐
เด็กหญิงฐิติมา สุภาพ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๖๑
เด็กชายธนาธิป สืบนาค

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๖๒
เด็กชายปญญา เปรมปรีดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายธนดล เอียงเจียม

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๖๔
เด็กหญิงณัฐนรี รอดภัย

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๖๕
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

นพคุณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๖๖
เด็กหญิงภัทรา แปนแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๖๗
เด็กหญิงศศิกานต์ เบ็ญพาด

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๖๘
เด็กหญิงชาลิสา มณฑา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๖๙
เด็กหญิงอนิสตา ฝนฝา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๗๐
เด็กหญิงธัญญพร สืบนาค

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สืบศักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๗๒
เด็กหญิงจันทิมา เพลงปาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๗๓
เด็กชายชาคริต ชำนาญเรือ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๗๔
เด็กชายขนินทร์ ศรีเสริฐ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงอรนันท์ ใจซือ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๗๖
เด็กชายโยธิน ตันธนสุนทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๗๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ขุนทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๗๘
เด็กหญิงพรนภัส แซ่ตัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายธนวัฏ ปรุงใจ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๐๘๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ มะเศษ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๘๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วรรณดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๘๒
เด็กหญิงศิริกาญ เกตุวงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายชยพล คำเชาว์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๘๔
เด็กชายธีรพล ท้าวสุวรรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายพงศธร อินทร์หอม

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงอัญชลี อ้นทา

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๘๗
เด็กชายอนวัช รอดภัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๘๘
เด็กชายวีรภัทร สุวรรณสิงห์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ราชชืน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๙๐
เด็กชายกฤษณะ ชำนาญเรือ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสาลวนาราม วัดสาลวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๙๑
เด็กชายธวัชชัย วิเศษสิงห์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๖๐๙๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ พุทธพงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๖๐๙๓
เด็กชายศุภฤกษ์ ดอนแจ่ม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๖๐๙๔
เด็กหญิงมาติกา คนผิวเกลียง

้ ้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๖๐๙๕
เด็กหญิงอริศรา ขำล้อมวงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายกิตติภพ คนผิวเกลียง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๙๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สายสุดตา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๙๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภุมรินทร์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๕๖๐/๖๐๙๙
เด็กหญิงนิพาดา สืบเกลียง

้

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๐๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ บัวทอง

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดบ่อหว้า  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงธนพร หงษ์เวียงจันทร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๐๒
เด็กหญิงวราพร วะทา

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๐๓
เด็กชายชาคริต หินลอย

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๐๔
เด็กชายอัษฎาวุธ เพิมพิณทอง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายกฤษดา บัวเลย

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายกันทรากร วรรณเลิศ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๐๗
เด็กหญิงจินตพร เบ็ญพาด

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๐๘
เด็กชายณัฐดนัย ต้นทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๐๙
เด็กหญิงเอมอร -

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๑๐
เด็กชายวีรภัทร สุวรรณมิสระ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๑๑
เด็กชายภูตะวัน ดีคล้าย

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๑๒
เด็กชายจีรพงศ์ อินทสด

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๑๓
เด็กหญิงศุภนิดา สุวรรณมิสระ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๑๔
เด็กชายอภินันท์ จันทร์ศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๑๑๕
เด็กหญิงปภาวดี นำดอกไม้

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๑๖
เด็กหญิงพิมพ์มาดา โพงขุนทด

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๑๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองดีเลิศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๑๘
เด็กชายพงศธร ระเบียบ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๑๙
เด็กหญิงบุษยมาส สอนใจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๒๐
เด็กหญิงสุจิตรา ดอกพรม

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๒๑
เด็กชายสิริยุทธ ริมทาง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๒๒
เด็กชายกิตติธร พรหมชนะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๒๓
เด็กหญิงกัลยา สะไครเสน

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๒๔
เด็กชายภัทรดนัย เพลงน้อย

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ตันธนสุนทร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๒๖
เด็กหญิงลักขณา ศรีโสภา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๒๗
เด็กชายชมาย ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๒๘
เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๒๙
เด็กหญิงนิจิราภรณ์ เพลงน้อย

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๓๐
เด็กหญิงกาญจนาวดี พุ่มน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๓๑
เด็กชายปรวีร์ สังข์ทอง

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๓๒
เด็กหญิงพูนศรีรัตน์ สุวรรณมิสระ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๓๓
เด็กชายกฤษฎา พรหมขชนะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๓๔
เด็กหญิงสุนิสา มาลาศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๓๕
เด็กชายธีรภัทร พยัคฆวงศ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๓๖
เด็กชายสุธากร เซียงเจว

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๓๗
เด็กหญิงตาล ไม่มีนามสกุล

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๓๘
เด็กหญิงธนภรณ์ ไทยพยัคฆ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน วัดรางหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๓๙
เด็กชายนันทวัตร์ คำปรีชา

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๔๐
เด็กหญิงปทิตตา มาปู

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๔๑
เด็กชายสิทธิพล คำปรีชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๔๒
เด็กชายเนติธร แหวนวิเศษ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๔๓
เด็กชายชญานนท์ หลากกลินหอม

่

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๔๔
เด็กชายธนพนธ์ ประทุมสูตร

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๔๕
เด็กชายณัฐพล เพ็ชรเสน

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๔๖
เด็กหญิงอรณัส จันทร์สวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๔๗
เด็กหญิงวรัญญา ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๔๘
เด็กหญิงขวัญกมล วังกุ่ม

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๔๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มังคัง

่ ่

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๑๕๐
เด็กหญิงธัญสีนี สังข์ทอง

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๕๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ วารี

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๕๒
เด็กหญิงอุษามณี บุญประเสริฐ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๕๓
เด็กชายอรรถพล แสงทอง

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๕๔
เด็กชายสุชิวุฒิ เห็นประเสริฐ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๕๕
เด็กชายกฤษฎา อินทรักษา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๕๖
เด็กหญิงภัทรศรี กุมภาพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๕๗
เด็กหญิงวรณัน สังขะรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๕๘
เด็กชายศุภโชติ ยากลินหอม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๕๙
เด็กหญิงวรรณิดา เชือดี

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๖๐
เด็กชายดนัย แวหะหมัด

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๖๑
เด็กหญิงคณิตา ศิลป

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๖๒
เด็กชายรัฐตภูมิ ศรีภุมมา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๖๓
เด็กหญิงภาคินี สิทธิธัญญาศิลป

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๖๔
เด็กหญิงพัชรพร รูปขำดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงวรัญญา เซียงหวอง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๖๖
เด็กหญิงดวงกมล พันทา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๖๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทร์คำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๖๘
เด็กชายเมธา ปุริสพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๖๙
เด็กหญิงนันทิชา ระเบียบ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๗๐
เด็กหญิงจิดาภา วงษ์สนิท

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๗๑
เด็กหญิงขวัญจิรา สระหงษ์ทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๗๒
เด็กหญิงญาณัจฉรา เบ็ญพาด

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๗๓
เด็กชายนวพล นำค้าง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๗๔
เด็กหญิงศดานันท์ สาโล

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๗๕
เด็กหญิงวิลาสินี เพียรผล

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๗๖
เด็กชายวุฒินันท์ ศรีมันตะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที 105

่

วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๑๗๗
เด็กชายยศวรรธน์ วังกุ่ม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๗๘
เด็กชายเดชาธร วังกุ่ม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๗๙
เด็กหญิงกนิษฐา เขาเขียว

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๘๐
เด็กหญิงกิตติมา เชือทอง

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๘๑
เด็กหญิงจุฑารักษ์ คล้ายจินดา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๘๒
เด็กหญิงวรพรรณ แก้วสาสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๘๓
เด็กหญิงสุปรียา สุทธิสิงห์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๘๔
เด็กหญิงพรพรรณ อ่อนละออ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๑๘๕
เด็กหญิงศศิกานต์ สุขเกษมฤทัย

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๘๖
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สืบบุก

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงชลดา ตังจิตต์

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๘๘
เด็กหญิงภัชรา เรือนทองคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๘๙
เด็กชายพลวัต สุดใจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงสุธาสินี ตันธนสุนทร

๒๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๙๑
เด็กหญิงสันต์ฤทัย ชังใบวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๙๒
เด็กหญิงปณิตตรา ประจำเมือง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๙๓
เด็กชายวิทยา ศรีสวย

๒๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๙๔
นายชูชิต ละอองนวล

๑๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๙๕
นางสาวกัญญาณัฐ นาคินชาติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๙๖
นางสาวปนัดดา หอมทวนลม

๓๑/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๙๗
นางสาวญาวดี ศิริอมรกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิมสุคนธ์)

้

วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๙๘
เด็กหญิงสลิลาทิพย์ สังขบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๖๑๙๙
เด็กหญิงนฤมล ปนหยัด

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๐๐
เด็กชายกฤษฏิธีริทธิ

์ ์

ใจดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๐๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุษราโศภิษฐ์กุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคราช วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายธนภัทร เทียงธรรม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคราช วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๐๓
เด็กหญิงชลธิชา วิหก

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคราช วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงโยษิตา แซ่เฮง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคราช วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๐๕
เด็กหญิงผุสสดี ฉัตรแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคราช วัดสระบ้านกล้วย  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๐๖
เด็กหญิงเบญจชิตา เบ็ญพาด

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงรภัส เสียงโสม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงอังคณา เบ็ญพาด

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๐๙
เด็กชายธนชัย ประสบโชค

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๑๐
เด็กหญิงกัลยา เพลงปาน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๑๑
เด็กหญิงชลดา ม่วงศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๑๒
เด็กชายชลชาติ เบ็ญพาด

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๑๓
เด็กหญิงวนัชพร ลำเลิศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๑๔
เด็กหญิงเอมี

่

ไวท์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๑๕
เด็กชายกรวิชญ์ วิเศษสิงห์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๑๖
เด็กชายรัฐศักดิ

์

ชลายนนาวิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๑๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เมืองมนต์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๑๘
เด็กหญิงณัฐณิชา มีจัน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๑๙
เด็กหญิงฐิติพร กลีบทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๒๒๐
เด็กหญิงณัฏฐา แก้วแกมทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๒๑
เด็กชายเพิมพูน

่

รูปสม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์พลับ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๒๓
เด็กชายธนราช รูปงามดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๒๔
เด็กหญิงพิรญาญ์ เบ็ญพาด

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๒๕
เด็กหญิงรัฐกานต์ สาดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๒๖
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เบญพาด

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๒๗
เด็กชายธนกร ขจรสมบัติ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๒๘
เด็กชายสันติสุข ศรีพูลพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๒๙
นายนนทกานต์ เอกปจชา

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเบญพาด วัดเบญพาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๓๐
เด็กชายขวัญชัย พระเดช

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๓๑
เด็กชายรุ่งเพชร ดอกไม้กุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๓๒
เด็กชายพีรภัทร ลิมชืน

้ ่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๓๓
เด็กหญิงรัตนภรณ์ อินทร์แสง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๓๔
เด็กหญิงสุภาวดี อรุณแสง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๓๕
เด็กหญิงศรินยา เกิดศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๓๖
เด็กหญิงพชรพร สระทองทรัพย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๓๗
เด็กชายอัครพล เจนเจริญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๓๘
เด็กหญิงชนาภัทร แก้วอิม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๓๙
เด็กชายนิติภูมิ ศรีธรรมา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๔๐
เด็กหญิงวิชชุดาภรณ์ สุภราช

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๔๑
เด็กหญิงอินธิรา ทองภาษี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๔๒
เด็กหญิงภาพิมล กลันบุศย์

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๔๓
เด็กหญิงวรรณวิสา วิเศษสิงห์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๔๔
เด็กหญิงสุนิตา ขำวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๔๕
เด็กหญิงธันยมัย สันทานุลัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๔๖
เด็กหญิงกัญลญา บ่อบัวทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๔๗
เด็กหญิงคณิศร กล่อมกำเหนิด

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๔๘
เด็กชายศักดิชัย

์

ภักนิกร
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๔๙
เด็กชายพิตตินันท์ ตะพัง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๕๐
เด็กหญิงกนกนภา ตะพัง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๕๑
เด็กหญิงอรอุมา ผิวงาม

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๕๒
เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีตองอ่อน

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๕๓
เด็กชายธนพนธ์ คำหอม

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๕๔
เด็กหญิงทิพวรรณ เกศูนย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๗๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๒๕๕
เด็กหญิงอริสรา อารีรอบ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๕๖
เด็กชายอนุเทพ คชพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจหาญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๕๘
เด็กชายธนภูมิ สันทานุลัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังตรุ วัดพังตรุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๕๙
เด็กชายจารุกิตต์ ศรีผลสมอ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๖๐
เด็กชายโกมล สืบดา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๖๑
เด็กหญิงศศิกาญจน์ อ่อนตีบ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๖๒
เด็กหญิงวาริน แสงสุวรรณ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๖๓
เด็กหญิงชนัญชิดา กล้าหาญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๖๔
เด็กหญิงแก้วตา บ่อบัวทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๖๕
เด็กชายธนบดี อ่อนตีบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๖๖
เด็กหญิงสุธาสินี แผนคลุ้ม

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๖๗
เด็กหญิงศศิธร กล้าหาญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๖๘
เด็กหญิงกชกร กลำทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๖๙
เด็กชายอัครชัย บุญขยาย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๗๐
เด็กชายสุกัลย์ โลหะพันธุ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงกูป วัดโปงกูป  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๗๑
เด็กชายพิภพ แก้วไพศาล

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๗๒
เด็กชายนัทธพงศ์ บุญชู

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๗๓
เด็กชายวรวิทย์ เดชรุ่ง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๗๔
เด็กชายพีระพัฒน์ หว่างดอนไพร

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๗๕
เด็กหญิงแพรวผกา หงษ์เวียงจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๗๖
เด็กหญิงชยาภรณ์ รักคลำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๗๗
เด็กชายวีระพงษ์ บุญระวัง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๗๘
เด็กหญิงกฤตพรรณ แดงเจริญ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อระแหง

วัดบ่อระแหงคุณาราม
 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๗๙
เด็กชายปพนวิช จุลสมบัติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๘๐
เด็กชายวุฒิภัทร บุรมย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๘๑
เด็กชายกฤตภาส ทิมศรีกลำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๘๒
เด็กหญิงชฎาพร ผลเล็ก

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๘๓
เด็กชายกิตติธร กล่อมกำเนิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๘๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อรอินทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๘๕
เด็กหญิงธนารีย์ สายบัวทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
วัดบ่อระแหงคุณาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๒๘๖
เด็กหญิงจิดาภา พลอยเดช

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๘๗
เด็กหญิงกนกวรรณ บัวเขียว

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๘๘
เด็กชายทินภัทร ก้านเหลือง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๘๙
เด็กชายพีรพัฒน์ เบ็ญพาด

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๐ / ๒๕๗
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กจ ๒๕๖๐/๖๒๙๐
เด็กชายวัชรพล พรหมมา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเจา วัดกระเจาบ่อยา  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๙๑
เด็กชายอดิเทพ ร่วมชาติ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๙๒
เด็กหญิงเกศกนก รักษี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๙๓
เด็กหญิงรัตน์ติยา ยอดเพชร

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๙๔
เด็กหญิงณิชนันท์ แสงทองดี

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๙๕
เด็กชายธนกร รักษี

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๙๖
เด็กหญิงศศิชา โรจน์บุญถึง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๙๗
เด็กหญิงสาลินี เชตะโพธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๙๘
เด็กหญิงสุธินี แก้วเณร

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางพยอม วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๒๙๙
เด็กหญิงกนกกร ศรีอร่าม

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๐๐
เด็กหญิงนวรัตน์ ชูสงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๐๑
เด็กหญิงนวพร ชูสงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงษ์วิจารณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๐๓
เด็กชายราชัน ลอยวงษ์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๐๔
เด็กชายสรวิศ ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๐๕
เด็กหญิงศิรภัสสร หอมทวนลม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๐๖
นางสาวศิริประภา เล็กอินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๐๗
เด็กหญิงณัฏฐชา พิเศษกุญชร

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๐๘
เด็กหญิงธมนวรรณ จาคีไพบูลย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๐๙
เด็กหญิงไอรัตน์ดา ศรีบีวลา

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๑๐
เด็กหญิงญาณิศา ดาแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๑๑
เด็กชายธรรมรงค์ชัย อันทะถา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๑๒
เด็กหญิงช่อฉัตร แผนสมบูรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๑๓
เด็กชายเพทาย อำพุดซา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๑๔
เด็กชายอัครพล เชือนาม

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๑๕
เด็กชายอภิศักดิ

์

เขียวบริสุทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๑๖
เด็กชายรัตนชัย ลีสุขสาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๑๗
เด็กชายจิตกร หงษ์เวียงจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๑๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ รักษี

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๑๙
เด็กหญิงวริศรา ชายสีอ่อน

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๒๐
เด็กหญิงวริศรา สมยะภัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๒๑
เด็กหญิงญาดา เทียนสมใจ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๒๒
เด็กหญิงสุชาวดี ทวีศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๒๓
เด็กหญิงปาริตา คำอาจ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๒๔
เด็กหญิงบุญฑิตา จวนชัยภูมิ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๑ / ๒๕๗
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กจ ๒๕๖๐/๖๓๒๕
เด็กหญิงภัทรวดี พุกยงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๒๖
เด็กหญิงภัณฑิรา แช่มละออ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๒๗
เด็กหญิงนำริน ทัพปาน

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๒๘
เด็กหญิงจันจิรา โรจน์ปกษาเทพ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๒๙
เด็กหญิงไอลดา อินทนู

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๓๐
เด็กชายสหรัฐ ศิลปพงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๓๑
เด็กหญิงกิตติยา คำเบ้าเมือง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๓๒
เด็กหญิงทิพย์ธิดา แปนเขียว

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๓๓
เด็กชายชานน ใจแข็งดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๓๔
เด็กหญิงจารุวรรณ บุตรศาสตร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ วัดเลาขวัญ  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๓๕
เด็กชายกฤษฎา จงประจันต์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๓๖
เด็กชายขวัญชัย ตันติพิริยะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๓๗
เด็กชายคมชาญ คำทุม

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๓๘
เด็กชายจิรวัฒ เป่ยมทอง

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๓๙
เด็กชายณัฎฐพล หงษ์เวียงจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๔๐
เด็กชายตรัยรัตน์ แจ่มจำรัส

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๔๑
เด็กชายธนดล นามโชติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๔๒
เด็กชายธนภัทร ลาแพงดี

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๔๓
เด็กชายพัชรภูมิ อัศวพรไพบูลย์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๔๔
เด็กชายภูมินทร์ โกทองเจริญ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๔๕
เด็กชายวายุ จำปาดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๔๖
เด็กชายสุวิทย์ หงษ์เวียงจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๔๗
เด็กชายอุดมศักดิ

์

กิมสาตร์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๔๘
เด็กหญิงกนกพร โกลากุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๔๙
เด็กหญิงภัคจิรา ศรีสมรส

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๕๐
เด็กหญิงภัทรภร วิถีคลองคืน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๕๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ แซ่เห่ง

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๕๒
เด็กชายอนุสรณ์ สนิมตัว

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๕๓
เด็กชายธาวิน เบ็ญพาด

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๕๔
เด็กหญิงณัฐณิชา พลายเถือน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๕๕
เด็กหญิงอภิญญาพร พัฒรักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๕๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา สุขโข

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๕๗
เด็กหญิงวิลาสินี โกลากุล

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๕๘
เด็กหญิงอาทิมา เกียรตินธินี

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๕๙
เด็กชายศิลายุทธ กุณรักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๒ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๓๖๐
เด็กชายพีรภัทร ส่งอิม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๖๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดิษฐพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๖๒
เด็กชายณัชพล ศรีสมรส

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๖๓
เด็กชายณัฐพร นาคประดิษฐ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ จงมีเลิศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๖๕
เด็กชายทักษ์ดนัย คล้ายกระแส

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๖๖
เด็กชายธนชัย จำปาดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๖๗
เด็กชายเปนหนึง

่

ดอนหว่างไพร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๖๘
เด็กชายพลวัฒน์ มาลัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๖๙
เด็กชายวัชรพงษ์ ปรีเปรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๗๐
เด็กชายวายุ กอลาพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๗๑
เด็กชายสรพัศ เพชรพิลา

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๗๒
เด็กหญิงกุลยา ใจดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๗๓
เด็กหญิงฐานิดา วงษ์จริต

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๗๔
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ พงษ์ศิริ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๗๕
เด็กหญิงนำทิพย์ ยศวิชัย

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๗๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๗๗
เด็กหญิงปทมาพร อุ่นเรือน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๗๘
เด็กหญิงพนัสวัน ชอบสอาด

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๗๙
เด็กหญิงมุฑิตา เปยมทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๘๐
เด็กหญิงวรรณษา ศรีบุญมี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๘๑
เด็กหญิงวันฤดี พุ่มเกตแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๘๒
เด็กหญิงอรวรรณ มาตรศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๘๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ม่อมทับคาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๘๔
เด็กชายกิตติพงศ์ สุดใจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๘๕
เด็กชายธนพล หงษ์เวียงจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๘๖
เด็กชายกิตติธัช หนูทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๘๗
เด็กหญิงทอฝน แก้วปาน

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๘๘
เด็กชายสุพัด พันนาเคน

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๘๙
เด็กหญิงสุภัทรตา ขำตระกูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๙๐
เด็กหญิงวาสินี แสนแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๙๑
เด็กชายชานนท์ หงษ์เวียงจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๙๒
เด็กหญิงอรนุช ผิวอ่อนดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๙๓
เด็กหญิงชุติมา สุริวงค์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๙๔
เด็กหญิงวรรณิภา รัศมีเดือน

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๓ / ๒๕๗
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กจ ๒๕๖๐/๖๓๙๕
เด็กหญิงอินทิรา แก้วเลาขวัญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๙๖
เด็กชายพงษ์เทพ จันทร์ทิพย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสลบ วัดแสลบเขต  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๙๗
เด็กหญิงพิชามญชุ์ มูลทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๙๘
เด็กหญิงอรัญญา แสนวัง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๓๙๙
เด็กชายธันยกร เสมแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๐๐
เด็กชายอารัญ หอมหวล

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๐๑
เด็กหญิงสิริวิมล มาตรศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๐๒
เด็กหญิงวาสนา กิมศาสตร์

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๐๓
เด็กหญิงธัญชนก ไทยเจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๐๔
เด็กหญิงวณิชชา สายเทียร

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๐๕
เด็กหญิงชมพูนุช เทศทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงสิรีธร วิชาสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๐๗
เด็กหญิงจารุวรรณ หนูสุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๐๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ นาคทัง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ พานทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๑๐
เด็กหญิงจันทิมา บุญสิงห์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๑๑
เด็กหญิงธิดาขวัญ หะระพันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๑๒
เด็กหญิงเบญญาภา สีเสนเกิด

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๑๓
เด็กหญิงสาธิตา ดีสนิท

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๑๔
เด็กชายณัฐภัทร จันทวิชัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๑๕
เด็กชายกมลภพ จีนแสง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๑๖
เด็กชายอนันต์ ขวัญยืนคง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๑๗
เด็กชายศุภกฤต หงษ์เวียงจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๑๘
เด็กชายธนศักดิ

์

ชูเกิด
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุบอน วัดพุบอน  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๑๙
เด็กชายณัชพล เขียวชะอุ่ม

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๒๐
เด็กชายสัชฌุกร เมืองนก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๒๑
เด็กหญิงนันทิดา ปทุมสูติ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๒๒
เด็กหญิงวิภาวี พัดไสว

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๒๓
เด็กหญิงอัญชิสา รักษี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๒๔
เด็กชายกมลเทพ จิตต์นิยม

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๒๕
เด็กชายอนุชา บุตรพุ่ม

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๒๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

เมืองนก

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๒๗
เด็กชายเริงชัย รักษี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๒๘
เด็กหญิงเกวลิน วงคำมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๒๙
เด็กหญิงเครือวัลย์ สังข์วรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๔๓๐
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร สนทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๓๑
เด็กหญิงพศิกา ขุนราช

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๓๒
เด็กหญิงไอริณ ช่างเรือนกุล

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๓๓
เด็กชายปาราเมศ อุ่นเรือน

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๓๔ เด็กหญิงประกายทิพย์
อำปน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๓๕
เด็กหญิงปานระพี ลักนาลาว

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๓๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พงษ์พัว
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๓๗
เด็กชายจิรโชติ วงษ์คำมี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๓๘
เด็กชายกฤษฎา วงศ์คำมี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๓๙
เด็กชายณัฐภูมิ สมบุญดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๔๐
เด็กชายสุธี ปทุมสูติ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๔๑
เด็กชายสวิตต์ ดอกระกำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๔๒
เด็กชายเลอวิทย์ แซ่จัง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๔๓
เด็กหญิงธันยมัย ปองกระโทก

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๔๔
เด็กหญิงวิรัลยา แสนชู

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๔๕
เด็กชายภูธน กกอู่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๔๖
เด็กชายเกรียงชัย จุ่มพรม

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๔๗
เด็กชายโภคิน ลักนาลาว

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิงาม

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๔๙
เด็กชายประดิษฐ์ อำปน

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๕๐
เด็กหญิงธนัชญา เรืองนรา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๕๑
เด็กหญิงพิมพ์ณภัส ศรีโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๕๒
เด็กหญิงอรวรรณ พวงสุวรรณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๕๓
เด็กชายชยานันต์ ยศศักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๕๔
เด็กชายเจษฏาพร ปทุมสูติ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๕๕
เด็กชายธษา กกอู่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๕๖
เด็กชายคามิน วงษ์คำมี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๕๗
เด็กชายวรายุทธ ฟกอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๕๘
เด็กชายชานนท์ เมืองแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๕๙
เด็กชายชานันท์ เมืองแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๖๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อิมทอง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๖๑
เด็กหญิงวรรณรดา จันทร์ม่วง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๖๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา รูปคมสัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๖๓
เด็กหญิงวรรณิกา หมดทุกข์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๖๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปทุมสูติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๔๖๕
เด็กหญิงณัฐชนันท์ ดอกระกำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๖๖
เด็กหญิงบุษบา วงษ์สุวรรณ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๖๗
เด็กหญิงบัณฑิตา เกตุมณี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๖๘
เด็กหญิงพัชริน ละอองนวล

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๖๙
เด็กหญิงณัฐฐา นำเพชร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๗๐
เด็กชายณัฐศักดิ

์

แซ่อึง

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๗๑
เด็กชายมหรรณพ สงวนงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๗๒
เด็กหญิงกนกพร เกิดสิงห์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๗๓
เด็กชายชยุตม์ พยัคฆวงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๗๔
เด็กหญิงกนกพร สมสวาท

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๗๕
เด็กชายวทัญู อำอ่อน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๗๖
เด็กชายณัฐพร นพวงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๗๗
เด็กหญิงพิมล มาลัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๗๘
เด็กหญิงวริษา พัดไสว

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๗๙
เด็กหญิงปณิดา สังข์วรรณ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๘๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ขุนราช

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๘๑
เด็กชายธีรพนธ์ โพธิทอง

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๘๒
เด็กหญิงรัตติกาล ช่างเรือนกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๘๓
เด็กชายสุรเชษฐ์ พันธุ์ใย

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๘๔
เด็กชายธนาคม ปทุมสูตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๘๕
นายประทีป อำปน

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๘๖
เด็กชายนันทพงศ์ ปานโพทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๘๗
เด็กหญิงกาญจนา ทองนุ่ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๘๘
เด็กหญิงพิมพ์วิภา สุคนธา

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๘๙
เด็กหญิงปาริชาต เพ็งเหล็ง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๙๐
เด็กหญิงปาริฉัตร เพ็งเหล็ง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๙๑
เด็กหญิงฌัชชา พระชนะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๙๒
เด็กชายยศภร พิทักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๙๓
เด็กชายพัชรพล อิมทอง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๙๔
เด็กหญิงวรารัตน์ พลายละหาร

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๙๕
เด็กหญิงเกศริน ชมดอน

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๙๖
เด็กหญิงนลิน นพวงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๙๗
นางสาวจิระประภา คำภาเกะ

๑๓/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๙๘
นางสาวเสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม วัดหนองฝายเล็ก  

กจ ๒๕๖๐/๖๔๙๙
เด็กหญิงพรทิพา ชูศรีจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๖ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๕๐๐
เด็กชายพัชรพล กลินพุฒซ้อน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๐๑
เด็กหญิงทิพย์ธิดา ช่างเคหะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๐๒
เด็กชายธวัฒน์ชัย ศรีบัวลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๐๓
เด็กชายฐิติโชติ ชูชืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๐๔
เด็กชายเดชาธร เอียมศรีใส

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๐๕
เด็กชายปาราเมศ พุฒซ้อน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๐๖
เด็กหญิงวรรณศิริ นาคลำภา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๐๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พึงดำเนิน

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๐๘
เด็กหญิงณัฐชา ใจตรง

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๐๙
เด็กหญิงบุณยนุช กางอ่อน

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๑๐
เด็กชายจิรวัฒน์ หะยาจันทา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๑๑
เด็กชายเอกภพ เฟองนคร

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๑๒
เด็กชายครองภพ เอียมอดุง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๑๓
เด็กหญิงแสงมณี การะเกด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๑๔
เด็กหญิงนันท์ณภัส เข็มเพชร

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำลาด วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๑๕
เด็กชายนรุตม์ชัย หอมเกษร

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๑๖
เด็กชายปฐวีกานต์ มันคง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๑๗
เด็กชายศราวุธท์ ทองแคร่ง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๑๘
เด็กชายอดิศร เบียวนาลาว

้

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๑๙
เด็กหญิงชลธิชา พันธ์น้อย

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๒๐
เด็กหญิงบัณฑิตา สระทองทา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๒๑
เด็กหญิงประภัสสิริ มันคง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๒๒
เด็กหญิงสุชาวดี กลำคุ้ม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๒๓
เด็กชายอิทธิพล พงษ์พัว

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๒๔
เด็กชายอดิศร วงษ์คำมี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา อำพุทซา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๒๖
เด็กชายนิกร ทองอิน

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๒๗
นางสาวรัตนพร พัฒรักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๒๘
เด็กชายศุภวิชญ์ อินทสวาสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๒๙
เด็กชายนนทกร กิมสาตร์

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๓๐
เด็กชายเอกรินทร์ อินสวาสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๓๑
เด็กชายปฏิพล ปลีพุ่ม

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๓๒
เด็กหญิงณิชา พันธ์แตง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๓๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สีหรัง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๓๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อาจคงหาญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๗ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๖๕๓๕
เด็กหญิงเกศฉริน บุตรโคตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๓๖
เด็กหญิงปรียาภรณ์ จันทราภิรมย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๓๗
เด็กหญิงสุวิภา ดีเสมอ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๓๘
เด็กหญิงธนภรณ์ ทุมทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๓๙
เด็กหญิงนิศานาถ ชูดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงทิพยรัตน์ โชระเวก

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๔๑
เด็กหญิงชนาธิป ทรัพย์พล

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๔๒
เด็กชายศักย์ศรณ์ อินทสวาสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๔๓
เด็กหญิงธัญชนก ปทุมสูติ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๔๔
เด็กหญิงมนรดา พันจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๔๕
เด็กหญิงเกวลิน มาลัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้ วัดนำลาด  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๔๖
เด็กชายวุฒิชัย จีนกระจันทร์ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๔๗
เด็กชายณัฐชนนท์ ศรีบุญเพ็ง ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๔๘
เด็กชายธีรภัทร์ สำราญมาก ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๔๙
เด็กชายภมร เหมือนทองดี

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๕๐
เด็กชายอชิรวัตร แผนสมบูรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๕๑
เด็กชายณัฐพล แจ๊ดนาลาว

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๕๒
เด็กชายเตวิช อกอุ่น

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๕๓
เด็กชายดนุเดช ต้องละมาย

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๕๔
เด็กชายณัฐพล เทพประสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๕๕
เด็กชายฐิตินันท์ เทียนบุญมี ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๕๖
เด็กชายสุรเสกข์ นาเจริญ

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๕๗
เด็กหญิงสุรภา ชูศรีจันทร์ ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๕๘
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศรีแก้ว

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๕๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงปรัง

่

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๖๐
เด็กหญิงกัญจนพร แผนสมบูรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๖๑
เด็กหญิงภัทรธิดา มันคงดี

่

๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๖๒
เด็กหญิงฐิติยา ธรรมโลกา

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๖๓
เด็กหญิงกันยา บุญตา

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๖๔
เด็กหญิงจารุนิภา แผนสมบูรณ์ ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๖๕
เด็กหญิงนภัสสร ผลานิสงค์

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๖๖
เด็กหญิงอดิสา วงศ์แก้ว

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๖๗
เด็กชายสรายุทธ แผนสมบูรณ์

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๖๘
เด็กหญิงเกสรา จีนกระจัน ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๖๙
เด็กหญิงจิตรลดา เข็มเพชร

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๕๗๐
เด็กหญิงการะเกด ปรางค์จันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๗๑
เด็กชายธนภัทร เจิมสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๗๒
เด็กชายณัฐนนท์ สุดนาลาว

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน หนองอำเภอจีน  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เชือทิม

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๗๔
เด็กชายจักรกฤษ คำนวล

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๗๕
เด็กหญิงรติรัตน์ มากะเรือน

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๗๖
เด็กหญิงเนตรกมล หมันคงดี

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๗๗
เด็กหญิงรัชนี อบทม

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๗๘
เด็กชายศุภวิชญ์ นามโชติ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำโจน

วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๗๙
เด็กหญิงธนัชชา จันทะวิมล

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๘๐
เด็กชายประวิทย์ เหล่าพร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๘๑
เด็กหญิงนรีกานต์ ศรีรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๘๒
เด็กชายกิตติภณ กลมกล่อม

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๘๓
เด็กชายพีรพัฒน์ อบทม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๘๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร มากะเรือน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๘๕
เด็กหญิงปภาวินี อาจคงหาญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๘๖
เด็กหญิงภชรมล ดาผา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๘๗
เด็กชายธนาคิม โพธิศรีทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๘๘
เด็กชายประเสริฐ กิมสาตร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๘๙
เด็กหญิงกัณฐมณี สุขใส

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๙๐
เด็กชายกฤษณะ สายสิริ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๙๑
เด็กชายภานุวัฒน์ สะโรบล

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๙๒
เด็กชายธีรดนย์ แก้วสุกใส

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๙๓
เด็กชายอนุสรณ์ พัฒรักษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๙๔
เด็กชายคทาวุธ กุมภาพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๙๕
เด็กหญิงรุ่งนภา เกษแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย วัดหนองตาก้าย  

กจ ๒๕๖๐/๖๕๙๖
เด็กหญิงดวงกมล เวชสันเทียะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๙๗
เด็กชายฐิตินันท์ สนองชาติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๙๘
เด็กหญิงวิภา โพธิศรีทอง

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๕๙๙
เด็กหญิงดวงกมล พลายงาม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง
วัดนำโจนกาญจนาราม

 

กจ ๒๕๖๐/๖๖๐๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ทองอินทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๐๑
เด็กชายพิสุทธิ

์

บริสุทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๐๒
เด็กชายพงศกร รอดยอดสร้อย

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๐๓
เด็กชายภูศักดิ

์

วรรณขันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๐๔
เด็กชายยศพล ชูศรีจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๘๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๖๐๕
เด็กชายรพีพัฒน์ โพธิพรหม

์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๐๖
เด็กชายวรโชติ คำบอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๐๗
เด็กชายวรพัฒน์ พันธุ์แตง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๐๘
เด็กหญิงณภัทร สายศิริ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๐๙
เด็กหญิงรุจิสา ทองอินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๑๐
เด็กหญิงรัญชิดา ชัยสงคราม

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๑๑
เด็กหญิงกวิสรา ศรีขาวผ่อง

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๑๒
เด็กหญิงวราวรรณ แก้วตาแจ่ม

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๑๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร ลำเลิศ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๑๔
เด็กหญิงชลธิชา เกิดพุ่ม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๑๕
เด็กหญิงพิมญาดา นกขวัญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๑๖
เด็กชายชนะชัย โพธิทอง

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๑๗
เด็กชายธนวิทย์ รักแสง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๑๘
เด็กชายธีรภัทร มาตรมุนโท

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๑๙
เด็กชายปาราเมศ เพ็งนาเลน

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๒๐
เด็กชายพัทธ์ชนก อาทิตย์ตัง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๒๑
เด็กชายอาทิตย์ ปานโพธิทอง

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๒๒
เด็กหญิงลักษณ์ชนก อินอำไพ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๒๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ ดิษฐกระจัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๒๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจหนักดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๒๕
เด็กหญิงสาริตา สาระบรรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๒๖
เด็กชายนที กระโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๒๗
เด็กหญิงอรไพริน ใจหนักดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๒๘
เด็กชายจิตภาพ แผนสมบูรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๒๙
เด็กชายสมพร ไม่มีนามสกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๓๐
เด็กชายณภัทร ปานโพธิทอง

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๓๑
เด็กชายพรนภัส นิมนวล

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๓๒
เด็กชายพงศธร ตะพัง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๓๓
เด็กหญิงจีจี

้

พม่า
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๓๔
เด็กหญิงกนกนิภา คำอินทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๓๕
เด็กหญิงรัชนก แสนไชย

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๓๖
นางสุรัญญา ชัยโยชน์

๑๑/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองประดู่ วัดทุ่งกระบำ  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๓๗
เด็กชายเฉลิมชัย งามวงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๓๘
เด็กหญิงเบญญาภา สีสังข์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๓๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ช่างเกวียนดี

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๐ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๖๔๐
เด็กชายปฏิพล ช้างดี

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๔๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จีนจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๔๒
เด็กชายพรพิพัฒน์ กรส่งแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๔๓
เด็กชายพิริยะ เชืออยู่

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๔๔
เด็กชายวัชรพงศ์ มณฑา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๔๕
เด็กหญิงสตางค์ มีทรัพย์มัน

่

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๔๖
เด็กหญิงธนัทดา ช่างเกวียนดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๔๗
เด็กหญิงพลอย ไม้งาม

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๔๘
เด็กชายคุณากร เพ็ชรพา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๔๙
เด็กชายชาคริต แก้วบัวดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๕๐
เด็กชายธนภัทร สังข์วรรณะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๕๑
เด็กชายธีรเมธ เนียมศรีนวล

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๕๒
เด็กชายล่มฟา โพธิทอง

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๕๓
เด็กหญิงกาญจนา สามพ่วงบุญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๕๔
เด็กหญิงบัวชมพู สระเจา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๕๕
เด็กหญิงปนัดดา โพธิทอง

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๕๖
เด็กหญิงปณณิกา พินิดนาด

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๕๗
เด็กชายนพพดล แผนสมบูรณ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๕๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ สาลีผล

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๕๙
เด็กหญิงตวงทอง เหมือนเสมียน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๖๐
เด็กชายณัฐภูมิ บุปผาพวง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๖๑
นางสาวสุพัตรา สำราญมาก

๒๕/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๖๒
นายอภินันท์ บุญล้อม

๑๒/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองประดู่  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๖๓
เด็กหญิงตรีชฎา สวยดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๖๔
เด็กชายนัฏกานต์ ปางสุวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๖๕
เด็กชายนันทิภาคย์ จันทร์แก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๖๖
เด็กชายปติชา หอไชย

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๖๗
เด็กชายวัชระ หนูทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๖๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บางงาม

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๖๙
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ อินทร์พันคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๗๐
เด็กหญิงหทัยทิพย์ สำเนียงดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๗๑
เด็กชายฐิติพงษ์ แก้วปานกัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๗๒
เด็กหญิงสุรีรัตน์ รอดหอมกลิน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๗๓
เด็กชายศิวกร หอมระรื่น

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๗๔
เด็กหญิงพรนภา ผ่อนผัน

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๑ / ๒๕๗
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กจ ๒๕๖๐/๖๖๗๕
เด็กหญิงรักนาวลี หงษ์เวียงจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๗๖
เด็กชายชลกร มังคุด

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๗๗
เด็กชายเทิดศักดิ

์

มิงโมรา

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะลังกา วัดมะลังกา  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๗๘
เด็กหญิงกัญญาภัค สรน์จันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๗๙
เด็กหญิงญาณิศา เพชร์รัตน์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๘๐
เด็กชายดนุพล สว่างอารมณ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๘๑
เด็กหญิงปรายดาว ชุมละออง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๘๒
เด็กชายรพีภัทร ดาวเรือง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๘๓
เด็กชายอดิศร เยาวโรจน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมณี พรหมณี  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๘๔
เด็กชายขวัญชัย อู่ทอง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๘๕
เด็กหญิงชนกานต์ กางรัมย์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๘๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เค้ากล้า
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๘๗
เด็กหญิงปยมาศ ศรีคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๘๘
เด็กหญิงสุกัญญา ดิษฐวัตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๘๙
เด็กหญิงอาทิตยา พวงโลก

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๙๐
เด็กชายคณชัย ชมภูแดง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๙๑
เด็กหญิงผกามาศ จันทร์ศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๙๒
เด็กหญิงธาดารัตน์ ผิวสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๙๓
เด็กหญิงวิชญาพร ศรีคำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๙๔
เด็กชายธนพัฒน์ มีชะนะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๙๕
เด็กหญิงบัญจรัตน์ แซ่เอียว

๊

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๙๖
เด็กหญิงจอมจวัญ คุณคง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๙๗
เด็กชายวีระพงษ์ มีชนะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๙๘
เด็กหญิงสุวนันท์ ม่วงคง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง วัดหนองมะสัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๖๙๙
เด็กหญิงทิพปภา จันทร์นุช

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๐๐
เด็กชายนพดล สีภูมี

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ พุ่มพฤกษ์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๐๒
เด็กหญิงพิรัณญา รบอาจ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๐๓
เด็กหญิงนภัสสร ดอกไม้แก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๐๔
เด็กหญิงบัญจรัตน์ แก้วเรือง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดผาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๐๕
เด็กหญิงรวิสรา โพธิศรี

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๐๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร วงษ์จันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๐๗
เด็กชายพิชิตพงษ์ พิกุลศรี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๐๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองสุข

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงกัณยารัตน์ เอียมสอาด

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนา วัดผาแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๗๑๐
เด็กชายสุเมธ บรรเทาวงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๑๑
เด็กหญิงฐิตาพร โพธิพ่วงพันธ์

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๑๒
เด็กหญิงโสภาพร แจ่มแจ้ง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๑๓
เด็กหญิงปนมุกข์ พูลพร้าว

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๑๔
เด็กหญิงเนตรนภา เผ่าพันธ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๑๕ เด็กชายเพชรฐกาญจณ์
ปานสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๑๖
เด็กชายวุฒิชัย ร่มโพธิไทร

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๑๗
เด็กชายณัชพล สนธิพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๑๘
เด็กชายนัทธพงศ์ ฉัตรทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๑๙
เด็กชายธนากร จำปาเทศ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๒๐
เด็กหญิงอาภัสริน รักอู่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๒๑
เด็กหญิงวศินี ศรีลาสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๒๒
เด็กหญิงวิไลวรรณ ใจเรียน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๒๓
เด็กหญิงวิลาวัณย์ วิลัยรัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๒๔
เด็กหญิงนันท์นภัส เอียมสอาด

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๒๕
เด็กหญิงนิศามณี เอมคร้า

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๒๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

อากรกิจพัฒนากร ๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๒๗
เด็กหญิงปานตะวัน ร่มโพธิไทร

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๒๘
เด็กชายรุ่งอรุณ บุญมาก

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๒๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

สายแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๓๐
เด็กชายมาโนช ศรีลาสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๓๑
เด็กชายเอ๋ ชิดทะวงศ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๓๒
เด็กหญิงอังคณา แสงปลัง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๓๓
เด็กชายก้องภพ สะสุภาพ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๓๔
เด็กชายคุณานนต์ โชคนุ่ม

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๓๕
เด็กชายณัฐพล อาราเม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๓๖
เด็กชายณัฐภูมิ จ่ายเคร่ง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๓๗
เด็กชายดุษฎี เอียมอ่อง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๓๘
เด็กชายทศพร ราศรีเกตุ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๓๙
เด็กชายพัชรพล ทองนิล

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๔๐
เด็กชายอัศนัย อินสว่าง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๔๑
เด็กหญิงนาตยา แจ่มจำรัส

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๔๒
เด็กหญิงเพชรลัดดา พัดไสว

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๔๓
เด็กหญิงวิลาวัณย์ อินเสน

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๔๔
เด็กหญิงศิริภัทร แซ่ลิม

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๗๔๕
เด็กชายลูกอินทร์ เทพนิมิตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ วัดชุมนุมพระ  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๔๖
เด็กชายณัฐภูมิ บึงหาร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๕๖๐/๖๗๔๗
เด็กชายนครินทร์ แปนจันทร์พันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๕๖๐/๖๗๔๘
เด็กชายธนสร คุ้มทิศ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า
วัดเขาน้อยศรีนำเงิน

 

กจ ๒๕๖๐/๖๗๔๙
เด็กหญิงสุรภา โมคกุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงจุฑามณี วงษ์ท่าข้าม

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๕๑
เด็กหญิงธาราทิพย์ ชังเรือนกุล

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๕๒
เด็กหญิงจิรวราภรณ์ อาญาเมือง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๕๓
เด็กหญิงปยธิดา แช่มช้อย

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ยิมยวน

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๕๕
เด็กชายนาคาพร เสียมหงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๕๖
เด็กหญิงสุวนันท์ เรืองศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๕๗
เด็กชายธีรภัทร์ อุ่นจุ่น

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๕๘
เด็กชายบรรณา บุญขาว

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๕๙
เด็กหญิงไคริกา โมคกุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๖๐
เด็กหญิงพรรณิตา คชสิงห์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๖๑
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ ชูสีจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๖๒
เด็กหญิงพัตร์พิมล วารุกา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๖๓
เด็กหญิงอัจฉรา ธานีรัตน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๖๔
เด็กชายณัฐวัตร จำปาทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๖๕
เด็กหญิงทรงพร ศรนุวัตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๖๖
เด็กชายจักรพงษ์ ศรีอ่อน

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๖๗
เด็กหญิงพาฝน ขันทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๖๘
เด็กหญิงศิวาพัชร์ เรืองชัยวัฒนะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๖๙
เด็กหญิงพลอยชมพู อินทุมาร

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๗๐
เด็กชายกิตตินันท์ จันทนัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๗๑
เด็กชายธนากร อาจคงหาญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๗๒
นายวัลลภ เชียวชาญ

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๗๓
เด็กชายภาณุพงศ์ ปรีสงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๗๔
เด็กหญิงสันธิลา มามีสุข

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๗๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นาเมืองรักษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๗๖
เด็กหญิงวิชญาดา อุ่นเพชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๗๗
เด็กหญิงสุวนันท์ คงปรีพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๗๘
เด็กหญิงรัศมี บุญบรรดาล

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๗๙
นางสาวหนึงฤทัย

่

สิทธิศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๗๘๐
นางสาวกัลยวีย์ เรืองชัยพัฒนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๘๑
นางสาวนภัสวรรณ อุ่นจุ่น

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๘๒
นางสาวประภัสสรา ชาวเลาขวัญ

๐๘/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๘๓
นางสาวปุญชรัสมิ

์

กาฬภักดี
๑๐/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๘๔
นางสาวอุทัยวรรณ ศรีรัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๘๕
นายเตชิต ภัทรศรีวงศ์

๐๕/๑๐/๒๕๒๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝาย วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๘๖
เด็กชายศักดิรินทร์

์

ลิสอน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๘๗
เด็กชายเกษมศักดิ

์

เอียมศรีดี

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๘๘
เด็กชายธีรเดช ทับทิม

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๘๙
เด็กหญิงจิราภา หอมทวนลม

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงรัตนสุดา ภูสมนึก

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๙๑
เด็กหญิงอังคนา มีทรัพย์มัน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๙๒
เด็กชายปยวัฒน์ ทองอ่อนศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๙๓
เด็กหญิงวิชุดา สุกกากิจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๙๔
นางสาวกรรณิกา ทรัพย์วิริยะกุล

๒๔/๔/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ วัดกรับใหญ่  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเจริญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๙๖
เด็กชายปวริศ ศรีพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๙๗
เด็กหญิงเบญญาดา โปร่งจิตต์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๙๘
เด็กหญิงปนัสยา ส่งแสงจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๗๙๙
เด็กชายธีรภัทร ทิมทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๐๐
เด็กหญิงกฤษณา ดอกมะลิปา

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๐๑
เด็กชายศิวกร เปยมสอาด

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๐๒
เด็กชายหิรัญ พุฒิตรีภูมิ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๐๓
เด็กชายชวัช พุทธรักษา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๐๔
เด็กชายกฤตยชญ์ ขำดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๐๕
เด็กชายเมธี ใจสุขดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๐๖
เด็กชายนวพล เขียวหวาน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงสุกัญญา พันธุ์สุข

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงอรพิมล ปนแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๐๙
เด็กหญิงณัฐธินัน หนูบุญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๑๐
เด็กหญิงลักษมี มงคลนำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๑๑
เด็กหญิงไอรดา แสงพราย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๑๒
เด็กหญิงกาญจนา ปนวิเศษ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดนางาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๑๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ทองแท้

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๑๔
เด็กหญิงศิริพร ศรีเอียม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๘๑๕
เด็กชายชาติกล้า อาจคงหาญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๑๖
เด็กหญิงมนฤดี วงษา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเค็ด วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๑๗
เด็กหญิงเมษา บุญเสนาะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๑๘
เด็กชายธนูชัย จงเจริญกิตติกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๑๙
เด็กชายธราธิป มายืนยงค์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๒๐
เด็กชายบัณฑิต มาเสม

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๒๑
เด็กชายประสิทธิชัย ผลอุดม

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๒๒
เด็กชายรัชพล จันทร์เรือง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๒๓
เด็กชายลัทธพล บุญส่ง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๒๔
เด็กหญิงจิตรานุช วงษ์พันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๒๕
เด็กหญิงศลิษา บุญพา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๒๖
เด็กหญิงศิริพร ปญญายศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๒๗
เด็กหญิงสุรารักษ์ สดแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๒๘
เด็กชายชานน จีนกระจันท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๒๙
เด็กชายปยวัฒน์ ศรีบุญเพ็ง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๓๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

หล้าทุม
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๓๑
เด็กชายอนุพงษ์ จ่าเมือง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๓๒
เด็กชายธารธารา อินทร์ลี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๓๓
เด็กชายนครชัย แก้วแสง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๓๔
เด็กชายภัทรดนัย ศรีวิเชียร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๓๕
เด็กชายจีรศักดิ

์

เซียงจง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๓๖
เด็กชายอิสระ ศรีบุญเพ็ง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๓๗
เด็กหญิงรุ่งลักษมี บุญส่ง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจัน

่

วัดหนองจัน

่

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๓๘
เด็กหญิงญาณศิริ ศรีเหรา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๓๙
เด็กชายสรศักดิ

์

รุ่งเรือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๔๐
เด็กชายศุภากร ลาวทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๔๑
เด็กชายทศพล แสงทองดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๔๒
เด็กชายปาราเมศ จันทร์ประเทศ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๔๓
เด็กชายหงส์ชาติ เสียงดัง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๔๔
เด็กชายสรรชัย ศรีจันทร์อินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๔๕
เด็กชายธวัชชัย หงษ์เวียงจันทร์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๔๖
เด็กชายชาคริต พูลกิง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๔๗
เด็กหญิงวิภาดา โพธิไพศาล

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๔๘
เด็กหญิงประภาพร สุวรรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๔๙
เด็กชายบัญชา จิตอมรพรรณา

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๘๕๐
เด็กชายกฤษดากร โพธิศรีทอง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๕๑
เด็กชายภูวเดช อุ่มน้อย

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๕๒
เด็กหญิงกชกร ทองดอนกุ่ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องกลิงช่องกรด

้

วัดช่องกลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๖๘๕๓
เด็กหญิงอภิรดี มีแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๕๔
เด็กชายเสฎฐวุฒิ แก้วลาวขวัญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๕๕
เด็กหญิงปานทิพย์ คงสุวรรณ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๕๖
เด็กชายกฤชนัท นพวงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๕๗
เด็กชายวีรภัทร รักอู่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๕๘
เด็กชายธนพนธ์ แผนสมบูรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๕๙
เด็กชายวิรุตน์ นงนุช

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๖๐
เด็กชายศิรวิชญ์ เกศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๖๑
เด็กชายธนภัทร จีนกระจัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๖๒
เด็กหญิงเกสรา แก้วเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๖๓
เด็กหญิงปวริศา จงรักษาวงศ์กุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๖๔
เด็กหญิงณัฐวดี แผนสมบูรณ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๖๕
เด็กหญิงรดา แก้วเลาขวัญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๖๖
เด็กหญิงญดาพร อนุศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๖๗
เด็กหญิงจันทกานต์ มากระจัน

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๖๘
เด็กหญิงกิตติกานต์ นาคศรีโพด

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๖๙
เด็กหญิงวิริยา จงรักษาวงศ์กุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๗๐
เด็กชายเอกราช พลพวก

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๗๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา จิรศาสน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๗๒
เด็กหญิงอชิรญา ศรีสุข

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๗๓
เด็กหญิงณิชา อ่อนเฉียบ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๗๔
เด็กหญิงนฤมล สมเหมาะ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๗๕
เด็กชายนิภัทร์ แซ่ล้อ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๗๖
เด็กหญิงสายพิน วงค์ดีอินทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๗๗
เด็กหญิงวาสิตา วงศ์ดีอินทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๗๘
เด็กหญิงศศิชา มีโพร้ง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๗๙
เด็กหญิงคณิตา โบราณกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๘๐
เด็กชายอิทธิชัย พงษ์บุรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๘๑
นายอำนาจ กลันเขน

่

๑๗/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว วัดหนองนกแก้ว  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๘๒
เด็กหญิงวิไลวรรณ วงษ์ธรรม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๘๓
เด็กหญิงชาริรัตน์ ฉะโลมกลาง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๘๔
เด็กหญิงมนัสวรรณ อภัยจิตต์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๘๘๕
นางสาววันเพ็ญ เมียงแก

่

๑๙/๓/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๘๖
นางสาวอรอุมา เกษนัต

๐๗/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านปากนาสวน วัดศรีเกษตราราม  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๘๗
เด็กชายภัคพงศ์ สวัสดิเจริญ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๘๘
เด็กชายสรัญู สวัสดิดรงค์

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๘๙
เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิใบ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๙๐
เด็กหญิงทิพวรรณ สุวรรณสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๙๑
เด็กหญิงดรุณี

นาสวนเจริญวงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสวน วัดถำผาพิรุณ  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๙๒
เด็กหญิงจินดาพร จำปาหอม

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๙๓
เด็กชายณัฐพงศ์ เขตคีรีวิลาส

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำองจุ วัดถำองจุ  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๙๔
เด็กหญิงคารามาย ไพรเถือน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านองสิต วัดองสิต  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๙๕
เด็กหญิงจิระวรรณ ศิริเขตกิจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๙๖
เด็กหญิงจันทมณี

กนกแก้วลายทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๙๗
เด็กหญิงอรสา -

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๙๘
เด็กหญิงอรรยา สินบุญมา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๘๙๙
เด็กหญิงกานต์สินี สวัสดิกุสุมภ์

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๐๐
เด็กหญิงวนิดา มาเขียว

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๐๑
เด็กหญิงวิภาศินี ชาวนาฝาย

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๐๒
เด็กหญิงยุพาพร สุดละม่อม

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๐๓
เด็กหญิงอรณิชา กระดังงา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๐๔
เด็กหญิงฝน ภูผาเจริญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๐๕
เด็กชายวันชัย -

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๐๖
เด็กชายสมพงษ์ นาสวนเสถียร

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๐๗
เด็กหญิงทิพาวดี จันทร์เขียว

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๐๘
เด็กชายขจรศักดิ

์

สวัสดิกสิณ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๐๙
เด็กชายอัมรินทร์ บุญนาค

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๑๐
เด็กหญิงชลธาร ภุมรินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลาเก่า  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๑๑
เด็กชายอนุชา โฉมงามดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๑๒
เด็กหญิงอรณิชา วงษ์ไทย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๑๓
เด็กหญิงภานุมาศ หอมทวนลม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๑๔
เด็กหญิงปานตะวัน เข็มทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๑๕
เด็กชายวาธี สวัสดินาชัย

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๑๖
เด็กหญิงวรรฑณี ชืนตา

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๑๗
เด็กชายต้น อัคจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๑๘
เด็กหญิงอาริสา อ่อนแย้ม

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๑๙
เด็กชายสรณ์สิริ สว่างศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๙๒๐
เด็กหญิงเบญญาภา โภคา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๒๑
เด็กชายประสิทธิพร เฟองผล

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดบ้านสามหลัง  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๒๒
เด็กหญิงวรัชยา พุฒตาล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๒๓
เด็กชายบัณฑิต ไม่มีชือสกุล

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๒๔
เด็กหญิงดาว เจริญบุญฑริก

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๒๕
เด็กหญิงปะภิมา ไม่มีชือสกุล

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๒๖
เด็กหญิงธนพร ปุณณะการี

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๒๗
เด็กหญิงปนมณี วิเชียรเลิศ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๒๘
เด็กหญิงดารินทร์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๒๙
เด็กหญิงธนพร ไม่มีชือสกุล

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ไม่มีชือสกุล

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๓๑
เด็กชายธีระ ทองอินทร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๓๒
เด็กหญิงกลอย ไม่มีชือสกุล

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๓๓
เด็กชายปอนเนยี ไม้มีชือสุกล

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๓๔
เด็กหญิงใบเฟน ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๓๕
เด็กหญิงสุภัสสร ธนอุดมศิลป

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๓๖
เด็กหญิงจินดา มณีตะมะกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๓๗
เด็กหญิงพรนภา พิชญะหงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๓๘
เด็กหญิงนินธกา อุดมสกุลหงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๓๙
เด็กหญิงปวีณา ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๔๐
เด็กหญิงอิชยา ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๔๑
เด็กหญิงกุหลาบ นทีธรรม

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๔๒
เด็กหญิงดลยา เขยนอก

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๔๓
นางสาววัญเพ็ญ หงษ์อุดมชัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๔๔
เด็กหญิงกาญจนา ไม่มีชือสกุล

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๔๕
เด็กหญิงพินเดือน ไม่มีชือสกุล

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๔๖
เด็กหญิงทัดดาว ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๔๗
เด็กหญิงพิม อุดมสุขสำราญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๔๘
เด็กหญิงพลอย อุดมสุขสำราญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๔๙
นางสาวเด่นโยเวิน -

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๕๐
เด็กหญิงยีมอน -

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๕๑
เด็กหญิงนำผึง

้

-
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๕๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ -

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๕๓
นายศุภากร เมฆขยาย

๒๐/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๕๔
นายกมนทรรศ์ กมลนันทวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๑๙๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๙๕๕
นางจีรนันท์ บุญแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๕๖
นายฐาปณัฐ อยู่สงค์

๒๘/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๕๗
นายทวีชัย สมบูรณ์

๒๘/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๕๘
นายภานุวัฒน์ แผนสมบูรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๕๙
นางสาวอนงค์ บุญหล้า

๐๘/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๖๐
นายอภิวัฒน์ ดอกรัง

๒๕/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๖๑
นายเศรษฐา ลพยิม

้

๓๐/๐๗/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๖๒
เด็กชายวิทวัส ชอุ่มทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๖๓
เด็กหญิงชนาพร ไม่มีนามสกุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๖๔
เด็กชายดำน้อย ไม่มีนามสกุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๖๕
เด็กหญิงเยาวดี ไม่มีนามสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๖๖
เด็กชายกนกพันธุ์ พันธุ์นาค

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๖๗
เด็กชายธนากร อินทร์ต้นวงศ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๖๘
เด็กชายธันย์ชนก สวัสดิกิตติ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๖๙
เด็กชายปฏิภาณ เรืองขจร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๗๐
เด็กชายพงศกร มานพพนาไพร

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๗๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทัยกุลวารี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๗๒
เด็กชายวรเมธ จันทนา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๗๓
เด็กชายวิชัย ไม่มีนามสกุล

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๗๔
เด็กชายสมหมาย แสงสว่าง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๗๕
เด็กชายสุทัศน์ ไม่มีนามสกุล

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๗๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ไม่มีนามสกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๗๗
เด็กหญิงเจสิณี อดิศักดิเดชา

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๗๘
เด็กหญิงชัญญา ทองผาโคทร

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๗๙
เด็กหญิงโชติกา สวัสดิธำรงกุล

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๘๐
เด็กหญิงซากูระ จิระภาวี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๘๑
เด็กหญิงไผ่ สุทธิวงศ์ษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๘๒
เด็กหญิงแพรวรุ่ง แสงทองดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๘๓
เด็กหญิงสิรินดา สาระติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๘๔
เด็กหญิงอังคณา จุติ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๘๕
เด็กชายเดชา ไม่มีนามสกุล

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๘๖
เด็กชายธนวุฒิ ธรรมวิเศษ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๘๗
เด็กชายนพดล ปลิดดอก

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๘๘
เด็กชายพุทธรักษ์ ไม่มีนามสกุล

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๘๙
เด็กชายอัครพล ผ่องสะอาด

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๖๙๙๐
เด็กหญิงกัลยา สุนัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๙๑
เด็กหญิงจันทกานต์ พิมพา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๙๒
เด็กหญิงจิตรสินี เสดวงชัย

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๙๓
เด็กหญิงทัดดาว อุดมศรีอำพัน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๙๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทิพย์คำวัน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๙๕
เด็กหญิงปณัฐสยา ชาวกรุงเก่า

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๙๖
เด็กหญิงประภัสสร พัฒนมาศ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๙๗
เด็กหญิงปรานปริยา ดาวเรือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๙๘
เด็กหญิงปรีชญา เสือทุเรียน

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๖๙๙๙
เด็กหญิงปยาณี นัยวิริยะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๐๐
เด็กหญิงเมตตา กิมหงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๐๑
เด็กชายก้องภพ ปุณณะการี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๐๒
เด็กชายเตชิต กรนุ่ม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๐๓
เด็กชายทิชาพล ไม่มีนามสกุล

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๐๔
เด็กชายธีรภัทร วงศ์ษาหงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๐๕
เด็กชายวิชพงษ์ คงสมัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๐๖
เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๐๗
เด็กชายสิรภัทร มันใจ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๐๘
เด็กหญิงจริยวรรณ รวีโชติภัคนันท์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๐๙
เด็กหญิงชนารดี สังขประเทือง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๑๐
เด็กหญิงณัฏฐา กราบทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๑๑
เด็กหญิงฝน ไม่มีนามสกุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงพนิตา ไม่มีนามสกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๑๓
เด็กหญิงพัศสุภา ปุณณะการี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๑๔
เด็กหญิงรัมภาบดี เรืองรุ่ง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๑๕
เด็กหญิงศิวนาถ สงษ์ทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๑๖
เด็กหญิงสิริมา สังขจรัส

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๑๗
เด็กชายจันทิพย์ กันทรพิมาน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายณัฐพล ไม่มีนามสกุล

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายนพชัย ถนัดแดนไพร

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๒๐
เด็กชายนพวัฒน์ ไทรสังขดุษฏ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๒๑
เด็กชายสมยศ ไม่มีนามสกุล

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๒๒
เด็กชายอภิชัย สุวรรณอ่อน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๒๓
เด็กหญิงกัลยกร สังขธำรง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๒๔
เด็กหญิงจินตนา หงษ์รุ่งเรืองชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๑ / ๒๕๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๐๒๕
เด็กหญิงจีราวรรณ มังคะราช

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๒๖
เด็กหญิงณัฐธิกา ปกนอก

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๒๗
เด็กหญิงทาวินี ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๒๘
เด็กหญิงธนาพร ไม่มีนามสกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๒๙
เด็กหญิงนำฝน ไม่มีนามสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๓๐
เด็กหญิงสตรีรัตน์ ดำเนินกิจการ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๓๑
เด็กหญิงอภิญญา ไม่มีนามสกุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๓๒
เด็กหญิงอสมาภรณ์ เบญจตานนท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๓๓
เด็กหญิงอรวรรณ ไม่มีนามสกุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๓๔
เด็กหญิงศยามล หงสาวดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๓๕
เด็กหญิงนันทิดา สาเล็ก

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๓๖
เด็กหญิงแก้ว ไม่มีนามสกุล

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๓๗
เด็กชายปภังกร ทองสด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๓๘
เด็กชายวุฒิภัทร ปุณณะการี

๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๓๙
เด็กหญิงจินตนา ศรีเริมสกุล

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๔๐
เด็กหญิงอรวรรยา จันทร์ศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๔๑
เด็กชายเจษฏา ทองผาภูมิพรทวี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๔๒
เด็กหญิงจันทรัช อุดมศรีดอำพัน

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๔๓
เด็กหญิงณัฐชา จันทะตะโร

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๔๔
เด็กหญิงนันทนา อุดมสุขอรัญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๔๕
เด็กหญิงพันธิตรา ไทรสังขดำรงพร

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๔๖
เด็กชายมินโทน ไม่มีนามสกุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๔๗
นายอัฐพงษ์ ดุจรัตนอาภรณ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๔๘
เด็กหญิงวิภาพร เจริญกวินกุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๔๙
เด็กหญิงอ้อมตะวัน นันกะโทก

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๕๐
เด็กหญิงอัญชลี ไม่มีนามสกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๕๑
เด็กหญิงอธิชา ทาลำปาง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๕๒
เด็กหญิงกานต์ ไม่มีนามสกุล

๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๕๓
เด็กหญิงณัฐรดา ยะวัน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๕๔
เด็กหญิงกนกรัตน์ นิลภมร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๕๕
เด็กหญิงอัจจิมา เสตะพันธุ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๕๖
เด็กหญิงอารณีย์ สังขเจริญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๕๗
เด็กหญิงณิชารีย์ ขุขันธิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๕๘
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ -

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๕๙
เด็กหญิงคีมาอุ -

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๒ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๐๖๐
เด็กหญิงณัชชา -

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๖๑
เด็กหญิงงุวาโซ -

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๖๒
เด็กหญิงเตโช -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๖๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ วังใหญ่

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๖๔
เด็กหญิงอ้อย -

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๖๕
เด็กหญิงศศิธร สังขนิธิ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๖๖
เด็กหญิงปาติมา มงคลส่งเสริม

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย วัดห้วยมาลัย  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๖๗
เด็กหญิงปุณญนุช ปอมรบ ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๖๘
เด็กชายอนุรัตน์ ภูมรินทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๖๙
เด็กหญิงพิชชา โพธิศรี

์

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๗๐
เด็กชายอนุชา วิเศษรัตน์ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๗๑
เด็กชายณัฐพล พรมคำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๗๒
เด็กชายนครินทร์ นาคจินวงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๗๓
เด็กชายอนุพงศ์ อินทร์สว่าง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๗๔
เด็กชายบุญญพัต ลพพึงชู

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๗๕
เด็กหญิงพิมพ์วิมล ชาดำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๗๖
เด็กหญิงชลดา แซ่ตัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๗๗
เด็กหญิงสุนิสา คงนะ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๗๘
เด็กหญิงกุลธิดา บุญตา

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๗๙
เด็กชายธีรเทพ มะลิถอด

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๘๐
เด็กชายกิตติกานน์ กำเหนิด

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๘๑
เด็กหญิงจุฑามณี แช่มช้อย

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๘๒
เด็กหญิงสุทธิวา พิเชฐษ์ณัฐกุล

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๘๓
เด็กชายกิตติภูมิ แห้วหาญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๘๔
เด็กชายโชคดี ด้วงปาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๘๕
เด็กหญิงกมลพรรณ สวยดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิทอง

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๘๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ประทุมทิพย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๘๘
เด็กชายชนันธร น้อยจีน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๘๙
เด็กหญิงอังสุมา ไม่มีนามสกุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๙๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา คอมแพงจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๙๑
เด็กหญิงวาสิตา สะศิธร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๙๒
เด็กชายอะฟนดี

้

ยะระ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๙๓
เด็กชายสุภทัต โททา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๙๔
เด็กชายคฑาวุธ วิเศษสิงห์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๓ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๐๙๕
เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ พายัพ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๙๖
เด็กชายพีรพัฒน์ สืบเรือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๙๗
เด็กชายโชติวัฒน์ ทิพย์วรรณ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๙๘
เด็กหญิงศศินัดดา ขุนรุ่งเรือง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๐๙๙
เด็กหญิงณัฐกมล เซียงฉี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๐๐
เด็กหญิงชมัยพร ชำนาญปา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๐๑
เด็กชายกิตติวัฒน์ จำปาหอม

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๐๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จำปาหอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๐๓
เด็กชายทิวัตถ์ เสาสีสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๐๔
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

อุบลไทร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๐๕
เด็กชายจรัญ จรูญรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๐๖
เด็กชายอภิชาติ จันทร์พวง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๐๗
เด็กชายคงศักดิ

์

ละอองนวล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๐๘
เด็กหญิงสมิตรา สุวรรณสิงห์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๐๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ บันลือศรีสกุล

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๑๐
เด็กหญิงอาทิมา เจริญผล

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๑๑
เด็กหญิงการาจี สัจจะยิงชีพ

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๑๒
เด็กหญิงศศิธร สระทองหน

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๑๓
เด็กหญิงเนตรกมล อินทร์สระเกตุ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๑๔
เด็กชายปฏิพัทธ์ อาจคงหาญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๑๕
เด็กชายสุทธิลักษณ์ วิชาแหลม

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๑๖
เด็กชายเจษฎา สวยดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๑๗
เด็กชายธนภัทร ใคร่ครวญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๑๘
เด็กชายตนุสรณ์ อินทร์คง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๑๙
เด็กหญิงบุญญาภา ใครเครือ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๒๐
เด็กชายธเนศ จันทร์วิทยากูล

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๒๑
เด็กชายรัฐภูมิ พรหมเดช

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๒๒
เด็กชายบวรภัค สร้อยสนธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๒๓
เด็กชายชยางกูร กล้าหาญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๒๔
เด็กหญิงขวัญกมล มัจฉา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๒๕
เด็กชายสรยุทธ ขันทองดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๒๖
เด็กหญิงชนัญญา ดวงผุยทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๒๗
เด็กชายมงคล แก้วบุญมา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๒๘
เด็กชายชนกันต์ น้อยจีน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๒๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ กองตัน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๑๓๐
เด็กชายเฉลิมวงศ์ ตระกูลพิทักษ์กิจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๓๑
เด็กชายจักรพล กรมไธสง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๓๒
เด็กหญิงธนภรณ์ ทองทา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๓๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

เฟองผล
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๓๔
เด็กชายพงษ์อมร ใจซือกุล

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๓๕
เด็กชายสิรวิชย์ จันทร์แย้ม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๓๖
เด็กชายธนากร กลีบสัตบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๓๗
เด็กชายเฉลิมพล พงศ์ศิริศิลป

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๓๘
เด็กหญิงตรีรัตน์ หวังสกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๓๙
เด็กหญิงกนกกาญจน์ แผ้วพรายงาม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๔๐
เด็กชายธนากร ร่มแสง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๔๑
เด็กชายภานุวัฒน์ บัวทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๔๒
เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิศรี

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๔๓
เด็กชายวีรวัฒน์ วงษ์สมัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๔๔
เด็กชายธีรดนย์ ศรบาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๔๕
เด็กชายอดุลย์ ทองแพง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ แผนสมบูรณ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๔๗
เด็กชายณัชพล ปองกัน

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๔๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชมภูธร

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๔๙
เด็กหญิงไอยรา สุวรรณสิงห์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๕๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ สมบุรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๕๑
เด็กหญิงตรีชฎา สรงพรมทิพ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๕๒
เด็กหญิงปรางทิพ ขำสอาด

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๕๓
เด็กหญิงณีรนุช คงนะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๕๔
เด็กชายพรพิพัฒน์ นาคแท้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๕๕
เด็กชายอดินันท์ ตันเถือน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๕๖
เด็กชายทศกรณ์ แซ่ตัน

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๕๗
เด็กหญิงสิริยากร บุญมาญพันธุ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๕๘
เด็กหญิงภาวิณี ปองกัน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๕๙
เด็กหญิงวิภาภร ผิวเกลียง

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๖๐
เด็กหญิงวริศรา ทองแสง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๖๑
เด็กหญิงนิตยา บากบัน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๖๒
เด็กชายสุพัฒน์ ปนทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๖๓
เด็กชายภานุเดช โตสิงหราช

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๖๔
เด็กหญิงภัทราพร สันติวราวิทย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๑๖๕
เด็กหญิงเพชรลดา แสงหลิม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๖๖
เด็กชายเมธี เขตต์งูเหลือม

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๖๗
เด็กชายจิรวัฒน์ จำปาหอม

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๖๘
เด็กหญิงอจิราภา ไพรวัน

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๖๙
เด็กชายเกศฎา บุญช่วยชู

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๗๐
เด็กหญิงพิรญาณ์ มีทรัพย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๗๑
เด็กหญิงสุกันยา กลศึก

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๗๒
เด็กชายณัฏฐชัย ฝอยทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๗๓
เด็กชายชยุต อร่ามศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๗๔
เด็กชายอนุวัต สุขทองดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๗๕
เด็กชายณัฐภัทร อ่อนเบา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๗๖
เด็กชายอดิศร อู่สุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๗๗
เด็กชายคชา ประยูรวงศ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๗๘
เด็กหญิงวันทิตา โสภณศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๗๙
เด็กหญิงกานติมา จำปาหอม

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๘๐
เด็กหญิงอำพิกา เพช็รกูล

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๘๑
เด็กหญิงณัฐณิชา บำรุงเขต

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๘๒
เด็กชายธนพล แก้วศรีงาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๘๓
เด็กชายธิติวุฒิ โชระเวก

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๘๔
เด็กชายตนุภัทร อินทร์คง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๘๕
เด็กชายเนติภัทร์ ใจเด็ด

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๘๖
เด็กชายธีรภัทร อินตรา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๘๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

ภูฆัง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๘๘
เด็กหญิงพรนภัส จันทร์แย้ม

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๘๙
เด็กหญิงฐิติมา สำแดงเดช

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๙๐
เด็กหญิงพุฒนำบุตร วงษ์สร้อยสน

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๙๑
เด็กหญิงจันทราทิพย์ ราชวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๙๒
เด็กหญิงอริศรา กนกนาค

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๙๓
เด็กหญิงพินิตสุภา สันติพลากร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๙๔
เด็กหญิงอภิชญา ศรบาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๙๕
เด็กหญิงจิราวรรณ พิบูลย์ชัยนันท์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๙๖
เด็กหญิงอัญชิสา ชาญกระโทก

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๙๗
เด็กหญิงณัฐสรัญ เพ็งอุ่น

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๙๘
เด็กชายศุภากร โภคา

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๑๙๙
เด็กชายสราวุฒิ ชืนรส

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๒๐๐
เด็กหญิงกรองทิพย์ สิงห์โต

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๐๑
เด็กหญิงสุวรรณี ทองคำธรรมรงค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๐๒
เด็กหญิงลักษมี คล้ายเจ็ก

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๐๓
เด็กหญิงกชมน เดชบำรุง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๐๔
เด็กหญิงอรจนา ทัตถาปตานนท์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๐๕
เด็กชายกิตติธัช จันทร์พวง

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๐๖
เด็กชายศักดิสิทพล

์

พุ่มมาลัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๐๗
เด็กชายฐาปนพงค์ ขาวหมู่

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๐๘
เด็กชายวิชาฤทธฺ์ บุญช่วย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๐๙
เด็กชายอิทธิวัฒน์ ม่วงแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๑๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา แก้วแดง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๑๑
เด็กหญิงกฤตกนก เฟองผล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๑๒
เด็กหญิงรุจิรา สำลีอ่อน

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๑๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เพ็ชรกุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๑๔
เด็กชายอุดมยศ รอดโพธิทอง

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๑๕
เด็กหญิงพรพิมล บุตรดีโสภา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๑๖
เด็กหญิงรัตนาวดี เล่าเปยม

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๑๗
เด็กชายนภดล ชัยรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๑๘
เด็กชายวีรภัทร สะศิธร

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๑๙
เด็กชายอนุรักษ์ รวมทรัพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๒๐
เด็กชายจำรูญ ประยูรวงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๒๑
เด็กหญิงศุภนิดา อินทรกุล

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ วัดหนองปรือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๒๒
เด็กชายนราธิป ภูศิลาแทน

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๗๒๒๓
เด็กหญิงชลดา ทองรังษี

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๗๒๒๔
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา รักษี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๗๒๒๕
เด็กหญิงศิรัญญา โปรก

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๗๒๒๖
เด็กหญิงยุวธิดา คำนนท์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เอือย

้

วัดหนองไม้เอือย

้

 

กจ ๒๕๖๐/๗๒๒๗
เด็กชายพิชัยภูษิต มหาตมัน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๒๘
เด็กชายธนกร ไชยธนดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๒๙
เด็กหญิงอังคณา ผิวละออ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่อทองดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๓๑
เด็กหญิงชนิกานต์ ดีสุขสาม

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๓๒
เด็กชายศรายุธ ชุมเพ็ญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๓๓
เด็กชายพชรพล บุบไชยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามุสิ วัดเขามุสิการาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๓๔
เด็กหญิงวงศ์สววรค์ คำโสภา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๒๓๕
เด็กหญิงจิดาภา ยางตลาด

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๒๓๖
เด็กหญิงพัชรพร ศาลาสุขตา

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
วัดถำเขามุสิเชิดชูธรรม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๒๓๗
เด็กชายอิทธิเดช สิงห์งอย

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๓๘
เด็กชายณฐพล ทองนุ่ม

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๓๙
เด็กหญิงภิญญพัฒน์ สิมภา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๔๐
เด็กหญิงปวีณา พลอยงาม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๔๑
เด็กหญิงกรกมล ดอกไม้

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๔๒
เด็กหญิงชีวาพร ชัยชนะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๔๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ รอดหงส์ทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๔๔
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ศรีสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๔๕
เด็กชายชนะภพ นิตย์สุภาพ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๔๖
เด็กหญิงณัฐพร พืชศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๔๗
เด็กหญิงกวินทิพย์ ทองห่อ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๔๘
เด็กหญิงจรัสรวี วศินธรากร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย วัดหนองจอก  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๔๙
เด็กชายนฤเบศ ภู่โพธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๕๐
เด็กชายธงชัย แซ่ตัง

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๕๑
เด็กชายสถาพร กรวยทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๕๒
เด็กชายสุรยุทธ์ บำรุงเขต

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๕๓
เด็กหญิงนปภา ติเยาว์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๕๔
เด็กหญิงสวรส หงษ์เวียงจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๕๕
เด็กหญิงสุพรรณษา มาช่วย

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๕๖
เด็กหญิงสิริยากร กรวยทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๕๗
เด็กชายจารุเดช เปยมสกุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๕๘
เด็กชายผดุงศักดิ

์

แก้วตาสาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๕๙
เด็กชายทักษ์ดนัย เขียวไสว

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๖๐
เด็กชายวุฒิชัย สุดสายจิต

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๖๑
เด็กชายธนัตถ์ ชาววังเย็น

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๖๒
เด็กชายสุปญญา ริอุบล

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๖๓
เด็กชายอัครชัย ธิวาลัย

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๖๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ชังสุข

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๖๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ มันคง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๖๖
เด็กหญิงภัทรนิดา ณะกองดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๖๗
เด็กหญิงวันวิสาข์ ชานนตรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๖๘
เด็กหญิงอริสา ทองน้อย

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเดช วัดหนองตาเดช  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๖๙
เด็กชายจิรพัฒน์ หวังสกุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๒๗๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหรา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๗๑
เด็กหญิงกมลพรรณ ธัญญะเจริญ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๗๒
เด็กหญิงกนกพร อ่อนละออ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๗๓
เด็กหญิงปยวรรณ ทองสายใจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๗๔
เด็กหญิงฉัตรวิไล จีรวัตร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๗๕
เด็กหญิงพิลมพร กลำดอนไพร

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๗๖
เด็กหญิงปณณิกา อรอินทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๗๗
เด็กหญิงณัฐนพิน เชือทอง

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๗๘
เด็กหญิงธนพร นาคแท้

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๗๙
เด็กชายชญานนท์ แซ่เล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๘๐
เด็กชายฐิติกร แอ่นเพชร

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๘๑
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ นนท์ช้าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๘๒
เด็กชายคมสันต์ กลินด้วง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๘๓
เด็กชายอภิรักษ์ แดงเพชร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๘๔
เด็กหญิงพุฒพิชญา หอมหวล

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๘๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร กลินขจร

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๘๖
เด็กหญิงกีรติ ด้วงปาน

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๘๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ ถาวงกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๘๘
เด็กหญิงฐานิดา ไทยลา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๘๙
เด็กหญิงกัญญาภัค อำสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๙๐
เด็กหญิงพัณณิตา แซ่อิว

๊

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๙๑
เด็กหญิงณฐพร หวังสกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๙๒
เด็กหญิงอรปรีญา จำปาบุรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๙๓
เด็กหญิงสาริณีย์ ชาววังเย็น

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๙๔
เด็กชายกวินท์ ฤทธิเดช

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๙๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชาววังเย็น

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๙๖
เด็กชายเฉลิมพล แปนเขียว

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๙๗
เด็กชายณัฐพล แสงเกตุ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๙๘
เด็กชายสหชาติ นกดำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๒๙๙
เด็กชายสหรัฐ นกดำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๐๐
เด็กหญิงชญาภา วิทยาอุ่นวิบูลย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๐๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ ดุสรักษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๐๒
เด็กหญิงธัญชนก ชาววังเย็น

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๐๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ กลันอำ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๐๔
เด็กหญิงนันทิชา วงโคคุ้ม

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๐๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๓๐๕
เด็กหญิงพรรณพัชร ไชยประสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๐๖
เด็กหญิงรัชติญา ขุนศรีรักศร

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๐๗
เด็กหญิงวาสนา วัฒนพงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๐๘
เด็กหญิงพรนภา งามสีทา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๐๙
เด็กชายธนทัต ซือสิน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๑๐
เด็กชายธิติพัทธ์ พรามมณี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๑๑
เด็กชายคุณากร เรืองศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๑๒
เด็กชายภากร ม่วงคง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๑๓
เด็กชายกิตติธัช ประวะขัง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๑๔
เด็กชายมังกรทอง สิงห์ทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๑๕
เด็กชายฐานิรันณ์ ชำนาญ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๑๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุพรรรสาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๑๗
เด็กหญิงกมลเนตร ศรีพันธุ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๑๘
เด็กหญิงเชษฐธิดา พันธ์แตง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๑๙
เด็กหญิงปราณปรียา อายุกุล

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๒๐
เด็กหญิงอภิชญา พุกใหญ่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๒๑
เด็กชายชินวัตร เจริญพร

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๒๒
เด็กชายภูวนาท แจ่มศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขอน วัดหนองขอน  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๒๓
เด็กหญิงณัฐธิดา มาลัยทอง

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๒๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปานลอยวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพยอมงาม วัดเทพมงคล  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๒๕
เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๓๒๖
เด็กชายธีรพงษ์ แซ่ลิม

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๓๒๗
เด็กชายวีรภัทร วงษ์ศรีทา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๓๒๘
เด็กหญิงศุจิกา มันคงดี

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๓๒๙
เด็กหญิงเสาวรส อินทร์กงลาด

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๓๓๐
เด็กชายพระเนตร แสงทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๓๓๑
เด็กหญิงกัญยารัตน์ ขันทองดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๓๓๒
เด็กหญิงประภาสิริ วงษ์ศรีเสมา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๓๓๓
เด็กหญิงศุภานัน ศรีหว้าสระสม

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๓๓๔
เด็กชายธนภัทร พันจ้อย

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๓๓๕
เด็กชายสิรวิชญ์ สาระวัลย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๓๓๖
เด็กหญิงนภัสสร พึงนุสนธิ

่ ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์

วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๓๓๗
เด็กชายศักดิพิชัย

์

อินเพ็ชร
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองแกประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๓๓๘
เด็กชายธนายุต อินทร์แสน

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๓๙
เด็กชายรัชพล นาคทัง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๐ / ๒๕๗
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๓๔๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เลียตะนา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๔๑
เด็กหญิงกรรณิกา สุขประเสริฐ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๔๒
เด็กหญิงณัชนก สุดประเสริฐ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๔๓
เด็กหญิงปนวรรณ เอียมปรีดา

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๔๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ เซียงหลิว

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๔๕
เด็กหญิงรัตน์วิภา รุ่งพิทยานนท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๔๖
เด็กชายภาณุพงศ์ อิวอำพันธ์

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๔๗
เด็กชายภัทราวุทธ แสงอรุณ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๔๘
เด็กชายจิรายุทธ ธรรมเนียม

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๔๙
เด็กหญิงศิริวรรณ สุภาพิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๕๐
เด็กชายอนุชา สารรัตน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๕๑
เด็กหญิงทิตฐิตา ศรีบุญเพ็ง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๕๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรหมขวัญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๕๓
นายปนชัย ปนกุมภีร์

๒๒/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสมเด็จเจริญ  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๕๔
เด็กชายกฤษชพล พ่าไขล่

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๕๕
เด็กชายกิตติพงษ์ แก่นดี

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๕๖
เด็กชายกิตติพิชญ์ แลเพชร

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๕๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก่นดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๕๘
เด็กชายจอมพล ประทุมทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๕๙
เด็กชายฐาปกร ศรีชาวนา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๖๐
เด็กชายดนัย คนใหญ่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๖๑
เด็กชายธัชชัย ทรัพย์สมบัติ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๖๒
เด็กชายนัทธพงศ์ สุวรรณมุก

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๖๓
เด็กชายรัชชานนท์ แก้วกลม

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๖๔
เด็กชายสรวิชญ์ จันทร์เรือง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๖๕
เด็กหญิงกชวรรณ อุทัยฉาย

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๖๖
เด็กหญิงกัญจนพร ดอนไพรเพ็ชร

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๖๗
เด็กหญิงจิตรานุช งามยิง

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๖๘
เด็กหญิงพาขวัญ ศรีบุตรดี

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๖๙
เด็กหญิงอัญชิตา แจ้งพุมมา

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๗๐
เด็กหญิงอังคณา ยศวิชัย

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๗๑
เด็กหญิงพิราอร งามยิง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๗๒
เด็กหญิงฐิติวรดา แก้วบัวดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๗๓
เด็กหญิงกนิษฐา สาคร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๗๔
เด็กชายนันทวุธ สุขประเสริฐ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๑ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๓๗๕
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญจิตธรรม

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๗๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ช้างยืนยง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๗๗
เด็กชายธีรภาพ งามยิง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๗๘
เด็กชายยงยุทธ สามง่ามไกร

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๗๙
เด็กหญิงปณิดา ตันซึงคุณธรรม

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๘๐
เด็กหญิงสุวรรณี สอิงทอง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๘๑
เด็กชายสิทธินนท์ ทองรอด

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๘๒
เด็กหญิงประภัสสร สุขประเสริฐ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๘๓
นางสาวกิจสุดา อารีย์วงศ์สถิตย์

๐๗/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๘๔
เด็กชายสัญญา อินทจร

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๘๕
เด็กชายปวริศร ศรีภุมมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๘๖
เด็กชายสิทธิกร สระทองจวง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๘๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ เกิดแดง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๘๘
เด็กหญิงณัฐธิดา เชือกุดชู

้

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๘๙
เด็กหญิงณัฐสุดา ศรีวัง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๙๐
เด็กชายชัยภัทร สุภาวงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๙๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เทียงธรรม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๙๒
เด็กชายวัชรพล ดีเมฆ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๙๓
เด็กหญิงจีรนันท์ สระทองจวง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๙๔
เด็กหญิงรัชนีกร สง่างาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๙๕
เด็กหญิงศศิวิมล แซ่ล้อ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๙๖
เด็กหญิงศศิวิมล คุ้มทรัพย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๙๗
เด็กชายคฑาวุธ พิกุลทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๙๘
เด็กชายอธิษฐ์ ลากุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๓๙๙
เด็กชายเทพดำรงค์ ฉิมมา

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาหินตัง

้

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๐๐
เด็กชายภานุพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๐๑
เด็กชายธีรภัทร วงษ์ดารา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๐๒
เด็กชายปณภัทร สร้อยเพชร

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๐๓
เด็กชายกัศยศร ใจอดทน

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๐๔
เด็กหญิงรุจิรดา เทียงแท้

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๐๕
เด็กหญิงปาณิสรา พนมกิจเจริญพร

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๐๖
เด็กหญิงอ้อมดาว นานกระโทก

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๐๗
เด็กหญิงสิตมณี ตาลเพชร

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๐๘
เด็กหญิงฐิติวราดา สระหงษ์ทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๐๙
เด็กหญิงกชพร อาจคงหาญ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๔๑๐
เด็กหญิงกรกนก เมฆฉาย

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๑๑
เด็กชายพงศกร เปรียนสมุทร์

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๑๒
เด็กชายศุภชัย สังข์วรรณะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๑๓
เด็กชายกฤษฎาวุฒิ เขียวเพกา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๑๔
เด็กชายคำนวน ชูชาติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๑๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๑๖
เด็กหญิงขนิษฐดา หารดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๑๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แยกผิวผ่อง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๑๘
เด็กหญิงจิราพร แซ่ตัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๑๙
เด็กหญิงไอรดา อารีจันทวัฒน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๒๐
เด็กหญิงอทิตยา เทพอาสา

๑๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๒๑
เด็กหญิงกุลนิชฐ์ จันทึก

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๒๒
เด็กหญิงยมลพร พวงสุข

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๒๓
เด็กหญิงอรวรา แสงจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๒๔
เด็กหญิงญาณิศา คงสุขี

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๒๕
เด็กหญิงจรีภรณ์ สะสม

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ นพมาศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๒๗
เด็กชายฐิติฐานันท์ ขำพันธ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๒๘
เด็กชายธนวัฒน์ บุญโต

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๒๙
เด็กหญิงชนัญธิดา พละพงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๓๐
เด็กหญิงณิชา ศรีใจ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๓๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แต้ระพีพัฒน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๓๒
เด็กหญิงพิมพ์จิรา สุขเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๓๓
เด็กชายพีรพัฒน์ สอนแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๓๔
เด็กชายธนภพ เนตรเอียม

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๓๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทรสกุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๓๖
เด็กชายพระนาย เถือนคำ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๓๗
เด็กชายวัชรพงศ์ มังประเสริฐ

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๓๘
เด็กหญิงศิรินภาภร ภูโต

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๓๙
เด็กชายอนาวิน สุขสมัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๔๐
เด็กหญิงสิริยากร คงสุขี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๔๑
เด็กหญิงนภัสรัตน์ คำปาน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๔๒
เด็กหญิงธนาภรณ์ เนียมตัง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๔๓
เด็กชายภานุวัฒน์ สุวรรณประเสริฐ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๔๔
เด็กหญิงวนัชพร พรมเสนา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๓ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๔๔๕
เด็กหญิงอัญชลี แสนเงิน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๔๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ ดีเทียน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปาไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

วัดม่วงเฒ่า  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๔๗
เด็กหญิงปุณยาพร พันธ์แตง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๔๘
เด็กชายชาคริต เทียธรรม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๔๙
เด็กหญิงสุธินันท์ เกิดโภคา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๕๐
เด็กหญิงเขมิกา จูมแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๕๑
เด็กชายณัฐพล จันทร์บริบูรณ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๕๒
เด็กหญิงสรัลพร คล้ายสินธุ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๕๓
เด็กหญิงสุทธิดา ลอยสุวรรณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขารักษ์ วัดเขารักษ์  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๕๔
เด็กหญิงเกศศิณี ประกอบธรรม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง

้

วัดหนองนางเลิง

้

 

กจ ๒๕๖๐/๗๔๕๕
เด็กชายธนชัย ด้วงปลี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๕๖
เด็กชายสุวิจักขณ์ ทวีศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๕๗
เด็กชายอธิวัฒน์ วิวัฒน์ดิษกุล

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๕๘
เด็กชายพีรกานต์ ศรีเดช

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๕๙
เด็กหญิงฉัตรฤดี คงอาจหาญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๖๐
เด็กหญิงปาริชาต คงนะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๖๑
เด็กหญิงปาริฉัตร คงนะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๖๒
เด็กหญิงสุตาภัทร ธรรมสัตย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๖๓
เด็กหญิงสุวพัชร หมดทุกข์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๖๔
เด็กหญิงสิริกันยา บุญประกอบ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๖๕
เด็กหญิงอริสรา เกิดสมนึก

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๖๖
เด็กหญิงอริสรา หว่างดอนไพร

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๖๗
เด็กหญิงอรุโณทัย ทวีศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๖๘
เด็กชายชโยดม หงษ์อินทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๖๙
เด็กชายชัยทวี ทวีศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๗๐
เด็กหญิงชาลิสา เจริญผล

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๗๑
เด็กหญิงธมลวรรณ สิงขรรักษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๗๒
เด็กหญิงปทมพร ธรรมเนียมไทย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๗๓
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

บรรเท่าทุกข์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๗๔
เด็กหญิงอชิรญา หมดทุกข์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๗๕
เด็กชายต้นตระการ ศรีประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๗๖
เด็กชายสิทธิพล ชัยสงคราม

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๗๗
เด็กชายธนพล วังกุ่ม

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๗๘
เด็กชายศุภโชค สืบกลัน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ วัดสันติคีรี  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๗๙
เด็กชายเฉลิมพล สรไกร

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๔ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๔๘๐
เด็กหญิงสิตาภา ดำรงพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๘๑
เด็กหญิงนาราภัทร สืบบุก

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๘๒
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ อาจคงหาญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๘๓
เด็กหญิงชรินทิพย์ จุ้ยเย็น

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๘๔
เด็กชายธนกร ท้วมขำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๘๕
เด็กหญิงพชรพร ชัยพร

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๘๖
เด็กชายกฤษณชัย แดงเข้ม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๘๗
เด็กหญิงนภัสสร หลักเพ็ชร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๘๘
เด็กหญิงภัทรพร วงษ์กรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๘๙
เด็กชายวีรภัทร จีนจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๙๐
เด็กชายธนาเมธ หลักเพ็ชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๙๑
เด็กชายธนวัฒน์ เคียงแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๙๒
เด็กชายวีรภัทร ส่งเสริม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๙๓
เด็กชายโชคชัย เนตรนิยม

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๙๔
เด็กหญิงธนภัทร พรมชนะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๙๕
เด็กหญิงธนภรณ์ พรมชนะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๙๖
เด็กหญิงประวีณา อำอ่อน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๙๗
เด็กหญิงรัชดาวัลย์ สุขลำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๙๘
เด็กชายชานน แจ่มศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๔๙๙
เด็กชายดุลยวัต สุภา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๐๐
เด็กชายพูนสุข เนตรนิยม

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๐๑
เด็กชายชัยวัฒน์ จินดาไตรรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๐๒
เด็กหญิงสุรัสวดี คำดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๐๓
เด็กหญิงรัตนาภร บัวเนตร

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๐๔
เด็กหญิงอรวรรณ คำภาวงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๐๕
เด็กหญิงลักขณา สุภาพ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๐๖
เด็กหญิงสายทิพย์ กรุงนอก

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๐๗
เด็กหญิงพัชรพร ปนแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๐๘
เด็กชายตะวัน โค้วสกุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๐๙
เด็กชายธนพล แสงสาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๑๐
เด็กชายศราวุฒิ มณฑา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนแสลบ วัดบ้านกรับ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๑๑
เด็กชายรัชนาถ เจริญธรรม

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๑๒
เด็กชายศักรินทร์ เพ็ชรใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๑๓
เด็กชายนัทธพงศ์ เขาเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๑๔
เด็กชายธันวา พยาบาล

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๕ / ๒๕๗
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กจ ๒๕๖๐/๗๕๑๕
เด็กชายณรงค์เดช แซ่จันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๑๖
เด็กชายวีรภัทร ชะลารักษ์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๑๗
เด็กชายธนภัทร ม่วงกล่อม

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๑๘
เด็กหญิงพรไพลิน นาคเขียน

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๑๙
เด็กหญิงประวีณา วงษ์วิจารณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๒๐
เด็กหญิงกนกรดา พิมพ์อ้น

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๒๑
เด็กหญิงชญาพร นำใจดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๒๒
เด็กหญิงโสภิตา ประทุมสูตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๒๓
เด็กหญิงธนกร คล้ายคลัง

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๒๔
เด็กหญิงปรียาดา ศิริวรางกูร

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๒๕
เด็กหญิงรัตติกรณ์ เขือนพงค์

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๒๖
เด็กหญิงขวัญข้าว สายสล้าง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๒๗
เด็กหญิงสุกัญญา พรหมชนะ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๒๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ เกิดโภคา

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๒๙
เด็กหญิงปาลิตา รอมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๓๐
เด็กชายรพีพงศ์

โสภณรัตนาภรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๓๑
เด็กชายธนากร นามเสถียร

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สินบัว

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๓๓
เด็กชายโสภณ สายแขก

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๓๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เอกวรรณนัง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๓๕
เด็กหญิงประภาพร นำใจดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๓๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา เมืองเชียงหวาน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๓๗
เด็กหญิงพัชรี ทรัพย์สม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๓๘
เด็กชายสุธน สร้อยอยู่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๓๙
เด็กชายสุนธร ปองกัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๔๐
เด็กหญิงกัลยากร เชือโห้

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๔๑
เด็กหญิงณัฐชยา สินทบ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๔๒
เด็กหญิงสุภาวดี สุดา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๔๓
เด็กหญิงอุมากร สืบกลัด

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๔๔
เด็กชายณัฐชนน จันธานี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๔๕
เด็กชายธนากร ปานพรมมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๔๖
เด็กชายวิศรุต ทองเชือ

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๔๗
เด็กชายศุภกร อยู่เอียม

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมนาง วัดบ้านพนมนาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๔๘
เด็กหญิงธิษณา อ่นผง

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๔๙
เด็กหญิงณัชชา เพ็งคำศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๕๕๐
เด็กหญิงพรทิพา นาคอ้น

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๕๑
เด็กชายมิถุนา สิริเพชรโสภา

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๕๒
เด็กหญิงกชกร ม่วงเพ็ชร

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๕๓
เด็กชายวีรภาพ ใคร่ครวญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๕๔
เด็กหญิงสุนิษา แปนเพ็ชร

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๕๕
เด็กหญิงอติการ สังข์วรรณะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดห้วยยาง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๕๖
เด็กหญิงนัทธมน หลักเพชร

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๕๗
เด็กชายทศพร โคกคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๕๘
เด็กชายสรวิช ใคร่ครวญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญส่ง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๖๐
เด็กชายเรมิก แย้มน้อย

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๖๑
เด็กชายธนดล สมใจเพ็ง

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๖๒
เด็กชายถนัด พูนขวัญ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๖๓
เด็กชายนพณัฐ จันทร์สวาท

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๖๔
เด็กชายณัฐเมธี กริมทุ่งทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๖๕
เด็กชายวรพล ระเบียบ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๖๖
เด็กหญิงมานิตา จงเจริญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๖๗
เด็กชายกรภพ แก้ววงษ์ล้อม

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๖๘
เด็กชายวรวัฒน์ ประทุมสูตร

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๖๙
เด็กหญิงพิมพ์พิศา โพธิศรีทอง

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สี วัดศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๗๐
เด็กหญิงวันวิษา ทองหาญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระจันทอง วัดพรหมนิมิต  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๗๑
เด็กชายไชยวัฒน์ กรัดเฉยดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๗๒
เด็กหญิงอรพรรณ ภานุมาศ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๗๓
เด็กหญิงสุพรรณษา ใจพันธ์เสือ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๗๔
เด็กหญิงชนากานต์ บุญเบ้า

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๗๕
เด็กหญิงชนาภา ชังกุล

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๗๖
เด็กชายชุติพนธ์ สืบพลาย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๗๗
เด็กหญิงเขมิกา ด้วงปลี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๗๘
เด็กหญิงลัดดา ผิวขำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๗๙
เด็กชายเนติภัทร ทองดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๘๐
เด็กหญิงปวีณ์นุช คำวงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๘๑
เด็กชายทำนุรัฐ เทียงธรรม

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๘๒
เด็กชายทินกร เศษลือ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๘๓
เด็กชายนิธิศ รูปสม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๘๔
เด็กชายสุพิชญ์ รูปสม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๕๘๕
เด็กชายกฤษกร สืบกลัด

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๘๖
เด็กหญิงพลอยรัศมิ

์

เชือทอง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๘๗
เด็กหญิงอติกานต์ อุดแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๘๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ปรุงใจ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๘๙
เด็กหญิงภัทรธิดา สุขธูป

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๙๐
เด็กหญิงปาลิตา จงศุภวิศาลกิจ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๙๑
เด็กชายธีระภัทร เอกปจชา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๙๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทวีศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๙๓
เด็กชายธีรภัทร ปองกัน

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง วัดซ้องสาธุการ  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๙๔
เด็กหญิงหรรษา สำราญวงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรงาม วัดไพรงาม  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๙๕
เด็กชายกิตติวัฒน์ แสงทองดี

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๙๖
เด็กหญิงกัญญพัชร พันชัย

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๙๗
เด็กชายธนชาติ ดอนไพรยอด

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๙๘
เด็กชายณัฐพงศ์ ปองกัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๕๙๙
เด็กชายเพชรแท้ บุญชู

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๐๐
เด็กชายภูริณัฐ สระทองจวง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๐๑
เด็กชายสุวัฒน์ชัย ศรีสุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๐๒
เด็กหญิงจิณัฐตา ใคร่ครวญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๐๓
เด็กหญิงณัฐรัตน์ สืบดา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๐๔
เด็กหญิงชลลดา พินิจนารถ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุนทรพระ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๐๖
เด็กหญิงจุฑามาศ พยัคฆวงค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๐๗
เด็กหญิงลลิดา ปองกัน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๐๘
เด็กชายรชตะ คลองน้อย

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๐๙
เด็กชายสาธวิช ภู่ระหงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๑๐
เด็กหญิงรุจิรา สืบด้วง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๑๑
เด็กชายจิรายุ สืบด้วง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๑๒
เด็กหญิงอุไรวรรณ แก้วสุกใส

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๑๓
เด็กชายชาญณรงค์ เชือรุ่ง

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๑๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ปองกัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๑๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สักเพ็ชร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๑๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ ภู่ระหงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๑๗
เด็กชายกฤษดา ประเสริฐลาภ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๑๘
เด็กชายวัชรพล นกดำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๑๙
เด็กหญิงสมัชญา ใคร่ครวญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๖๒๐
เด็กชายจิณณวัตร สืบดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพพระยา วัดทัพพระยา  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๒๑
เด็กชายพลชา สายสืบ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๒๒
เด็กชายจิรสิน ปกปน

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๒๓
เด็กชายภาณุภัทร อิมบุญสู

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๒๔
เด็กชายอติรันณ์ อินทะกิจ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๒๕
เด็กชายรัตน์รวี โม่ต๊ะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๒๖
เด็กชายศิริชัย เพ็งคล้าย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๒๗
เด็กหญิงศิรินันท์ บุญรอด

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๒๘
เด็กหญิงชนิกานทร์ ภาคทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๒๙
เด็กหญิงดารินทร์ บุญรอด

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๓๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ สูนคำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๓๑
เด็กหญิงสุกัญญา ไร่เจริญทรัพย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๓๒
เด็กชายณัฐกมล ศิริขจร

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๓๓
เด็กหญิงปนัดดา คงทน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๓๔
เด็กชายศักรินทร์ พลอยขาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๓๕
เด็กชายจันทกร สีมาเจริญยิง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๓๖
เด็กหญิงนุชชบา เจือจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่
วัดนพเก้าทายิการาม

 

กจ ๒๕๖๐/๗๖๓๗
เด็กชายธีรยุทร บุญรอด

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๓๘
เด็กชายวีรวุฒิ อ่อนตา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๓๙
เด็กชายปจชา วงศ์กระต่าย

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๔๐
เด็กหญิงณัฐกฤตา

จินตเมธาวิภารัตน์ ๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๔๑
เด็กหญิงวรรณการณ์ เหล่าเขตรกิจ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๔๒
เด็กชายณัฐภัทร คงทับ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๔๓
เด็กหญิงพจมาน นิลสุกใส

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๔๔
เด็กหญิงอัญชลี พลอยขาว

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๔๕
เด็กหญิงศิริมาศ เจือจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๔๖
เด็กชายพุฒิเทพ นามแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๔๗
เด็กหญิงอรนิดา ทิพย์สละ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๔๘
เด็กหญิงยุวดี ฤทธิเดช

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๔๙
เด็กชายธีรวัตร ด้วงขาว

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๕๐
เด็กชายปญญพนธ์ สูนคำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสงียมแก้ว

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๕๒
เด็กชายณัฐปคัลภ์ การระเวก

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๕๓
เด็กชายจันทร์วิน ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๕๔
เด็กหญิงน้องใหม่ ไม่มีนามสกุล

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๑๙ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๗๖๕๕
เด็กหญิงพรนภา ไม่มีนามสกุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๕๖
เด็กหญิงไหม ไม่มีนามสกุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๕๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร อ่อนนวล

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย วัดทองผาภูมิ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๕๘
เด็กชายธนพล เครือพับ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๕๙
เด็กชายธันวา แก้วเขียวเหลือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๖๐
เด็กชายธนดล ตาละคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๖๑
เด็กชายธีรภัทร์ ชะเอม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๖๒
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ บัวบาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๖๓
เด็กชายภูริภัทร ศรีสมุทร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๖๔
เด็กชายโภไคย อังศุกีระติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๖๕
เด็กชายวรวัช นิติธรรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๖๖
เด็กหญิงกรนันท์ พิมพ์เพ็ชร

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๖๗
เด็กหญิงชลธิชา พรหมมา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๖๘
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศรีบุญยอด

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๖๙
เด็กหญิงลักษิกา ยอดรัก

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๗๐
เด็กหญิงอริษา วงษ์กัณหา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๗๑
เด็กชายชาตรี พุ่มใจดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๗๒
เด็กชายสมสุข ไม่มีนามสกุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๗๓
เด็กชายวัชราวุฒิ ทับทิมใส

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๗๔
เด็กชายพีรพล พินชะนะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๗๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เสมบำรุง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๗๖
เด็กชายฤทธิเกียรติ คำอ่อน

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๗๗
เด็กชายจิระเดช วรรณาโส

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๗๘
เด็กชายฤกษ์ชัย บุญทา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๗๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีสมุทร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๘๐
เด็กหญิงมนชิดา ยิมเหม็ง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๘๑
เด็กหญิงอธิตยา ฟอนฟุง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๘๒
เด็กหญิงอลิศรา วงษ์กัณหา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๘๓
เด็กชายเอกลักษณ์ สุขเกษม

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๘๔
เด็กหญิงชืนกมล

่

แก้วเขียว
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๘๕
นายศักดา กลินมาหอม

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๘๖
นางสาวกัญฐิกา ทองเรือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๘๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พิมเพ็ชร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๘๘
เด็กชายนฤทธิ

์

ใจเปนสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๘๙
เด็กหญิงจันทัปปภา ประสิทธิผล

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๖๙๐
เด็กหญิงสุภัทรทรา สร้อยฟา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๙๑
เด็กหญิงสุริยาพร หนูผาสุก

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๙๒
เด็กหญิงอังคณา เนียมชืน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๙๓
เด็กหญิงพรรษนันท์ ทองเรือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๙๔
เด็กหญิงวนิดา ดอกมะลิ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๙๕
เด็กหญิงณัฐชาพร แย้มสรวล

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๙๖
เด็กชายคเชนทร์ศักดิ

์

ฟองพิมาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๙๗
เด็กหญิงอรินดา คืนประคอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๙๘
เด็กชายชัยเจริญ ฉายอรุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๖๙๙
นายณัฐฐิพงค์ คงนิม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๐๐
เด็กชายทินกร ชูกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ วัดหนองเสือ  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๐๑
เด็กชายศุภวัฒน์ รอดรักบุญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๐๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ อยู่ศิริ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๐๓
เด็กชายศุภศิลป มหาไวย

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๐๔
เด็กชายตะวัน ไม่มีชือสกุล

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๐๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เภาจี

๋

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๐๖
เด็กหญิงชนิภรณ์ แคล้วโยธา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๐๗
เด็กหญิงอุษา ปญญาเรือนแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๐๘
เด็กชายเทวัณ

ตระกูลร่มโพธิชัย

์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๐๙
เด็กหญิงนุชจรีย์ ขันทองดี

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๑๐
เด็กหญิงกุลยา เงินทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๑๑
เด็กหญิงวิมารา เกษร

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๑๒
เด็กชายอนุชา ดังตราชู

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๑๓
เด็กชายศรัณยู ไมมีชือสกุล

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๑๔
เด็กหญิงปภาดา ไม่มีชือสกุล

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๑๕
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ไมมีนามสกุล

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๑๖
เด็กหญิงณัฐชา วงศ์จารุวรวิทย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๑๗
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เงินทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๑๘
เด็กหญิงอำพรรณ ศรีประดู่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๑๙
เด็กชายอภิรักษ์ นักเพียร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๒๐
เด็กชายอนุพรรณ พรรณา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๒๑
เด็กชายเอกราช อำพาศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๒๒
เด็กชายพิพัฒน์ พ่วงแพ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๒๓
เด็กชายณัฐภูมิ พุ่มทรัพย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๒๔
เด็กชายสินสมุทร สังข์นาง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๗๒๕
เด็กชายธนภัทร สุขอร่าม

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๒๖
เด็กชายวชิรพงศ์ ทิพย์โสภณ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๒๗
เด็กชายทศพล ไม่มีนามสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๒๘
เด็กชายไกรสร บุญมี

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๒๙
เด็กชายชิตตะวัน โพธิสาชัย

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๓๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นาคเฉลิม
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๓๑
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

เหลียยมทับน้อย

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๓๒
เด็กชายกิตติกร ขำช่วง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๓๓
เด็กชายวชิระ ดวงแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๓๔
เด็กหญิงปานิสรา สุทธิมล

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๓๕
เด็กหญิงสุธาสินี กนกกาญจโนทัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๓๖
เด็กหญิงธิดาพร ชวยกระจ่าง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๓๗
เด็กหญิงศศิกาญจน์ มาตรศอนศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๓๘
เด็กหญิงนริศรา เพชรบูรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๓๙
เด็กหญิงชลดา ภิรมย์รืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๔๐
เด็กหญิงพัชรพร ญาติเนียม

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๔๑
เด็กหญิงฐิติมา อยู่ดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๔๒
เด็กชายปราโมทย์ ทองโตอำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๔๓
เด็กชายกิติศักดิ

์

ขาวเอียม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๔๔
เด็กชายธนากร โพธิเงิน

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๔๕
เด็กชายศุภกร จรบำรุง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๔๖
เด็กชายปาณัท เชิดสูงเนิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๔๗
เด็กชายประสิทธิ

์

เสาร์แก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๔๘
เด็กชายทัชชกร ธนบดีทรงสิน

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๔๙
เด็กชายโอภาส ปนม่วง

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๕๐
เด็กชายพีรพันธุ์ ขาวเอียม

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๕๑
เด็กชายภานุพงศ์ มนต์จันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๕๒ เด็กหญิงแพรทองทิพย์
โพรามาด

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๕๓
เด็กหญิงณิชานันท์ บุญจันทร์น้อย

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๕๔
เด็กหญิงตรีสุคนธ์ จงอริยตระกูล

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๕๕
เด็กหญิงพลอยชมพู รอดผึง

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๕๖
เด็กหญิงยลดา ไม่มีนามสกุล

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๕๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรวัตร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๕๘
เด็กชายสุริยา บัวคลี

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๕๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

ปรคนธรรพ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๗๖๐
เด็กชายเศรษฐ์ สมบูรณ์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๖๑
เด็กชายกมลพัฒน์ มนต์จันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๖๒
เด็กชายนันทกรณ์ พลอยศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๖๓
เด็กชายวิวัฒน์ สุภราช

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๖๔
เด็กชายวายุ เก็บทรัพย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๖๕
เด็กชายฤทธิชัย

์

บัวแพง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๖๖
เด็กหญิงชนกนันท์ รอดทับทิม

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๖๗
เด็กหญิงธนิสร ริดเขียว

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๖๘
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา จาวรุ่งวาณิชย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๖๙
เด็กหญิงรวินท์วรดา รักษา

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๗๐
เด็กหญิงวาณิชญา กาญจนฤทธิไกร

์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๗๑
เด็กหญิงมุกดา อยู่นิวาศน์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๗๒
เด็กหญิงอันดา ช้างงา

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๗๓
เด็กหญิงสุรางคณา เหมทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๗๔
เด็กหญิงศุภัสษร ปญจบุรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๗๕
เด็กหญิงเมธิณี ไม่มีนามสกุล

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๗๖
เด็กชายจิรภัทร ชืนหุ่น

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๗๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เนียมนรา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๗๘
เด็กหญิงธนัชญา อยู่สำราญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๗๙
เด็กชายนรินทร์ ไม่มีนามสกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๘๐
เด็กชายธนธรณ์ ต่วนเครือ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๘๑
เด็กชายธนาวิน มัจฉาสร้อย

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๘๒
เด็กหญิงนิสา สุขลาภ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๘๓
เด็กหญิงอารายา สืบปาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๘๔
เด็กหญิงวรัญญา อยู่ฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๘๕
เด็กหญิงนันท์มนต์ ช้อยเพ็ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๘๖
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เหลืองสะอาด

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๘๗
เด็กหญิงมัลลิกา เพชรออด

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๘๘
เด็กหญิงจันทรา (ไม่มีชือสกุล)

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๘๙
เด็กชายสุไลมาน ดือราแม

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๙๐
เด็กชายสรยุทธ์ ศรีเมือง

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๙๑
เด็กชายกรกวี ดีนอก

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๙๒
เด็กชายพงศ์พัทธ์ ขาวผ่อง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๙๓
เด็กหญิงมนพัทธ์ ไม่มีนามสกุล

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๙๔
เด็กหญิงจุดารัตน์ วงค์ศรียา

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๓ / ๒๕๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๗๙๕
เด็กชายวิศณุวัตร บัวแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๙๖
เด็กชายเจษฎา ไม่มีนามสกุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๙๗
เด็กชายกฤษณะ สว่างเนตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๙๘
เด็กชายจีระสิทธิ

์

พุ่มทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๗๙๙
เด็กชายจิรพัฒน์ มีความเจริญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๐๐
เด็กชายเจตณ์สฤษฎิ

์

กอวิเศษชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๐๑
เด็กชายระพีพันธ์ ศิลธรรม

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๐๒
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ผานาค

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๐๓
เด็กชายภูมิภัทร สายแสง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๐๔
เด็กชายอุดมโชค มาสอาด

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๐๕
เด็กชายอนุพงษ์ ต่ายชาวนา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๐๖
เด็กชายปวีร์ โพธิเรือง

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๐๗
เด็กชายธนกร ผิวอ่อนดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๐๘
เด็กชายไพรัตน์ ชาวลุ่มบัว

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๐๙
เด็กชายธีรภัทร ไพรเถือน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๑๐
เด็กชายคณสรณ์ ละม้ายทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๑๑
เด็กหญิงจินตนา ครคง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๑๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภู่สุวรรณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๑๓
เด็กหญิงดวงใจ เวชไวกิจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๑๔
เด็กหญิงอังคณา จันทร์ดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๑๕
เด็กหญิงอำพร ศรีประดู่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๑๖
เด็กชายวายุ ฝุกฝด

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๑๗
เด็กชายนพดล กล้าหาญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๑๘
เด็กชายฐิติศักดิ

์

มิงโมรา

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๑๙
เด็กชายธนาดล มัจฉาสร้อย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๒๐
เด็กชายปรเมศธ์ ทวีระวงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๒๑
เด็กชายบุรเศรษฐ์ รืนเกษม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๒๒
เด็กชายคมสัน ไข่มุก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๒๓
เด็กชายศุภณัฐ เชียวชาญ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๒๔
เด็กชายสุริยา กระเชิญรัมย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๒๕
เด็กชายธนพจน์ พงษ์สรอย

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๒๖
เด็กชายพีรพัฒน์ สมานทรัพย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๒๗
เด็กชายอนุทธัต สุธาไทยารักษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๒๘
เด็กชายธีรภัทร เจริญสุข

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๒๙
เด็กชายพงศ์ธริณ วัฒนศัพท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๔ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๘๓๐
เด็กหญิงสุชานาถ จินดารัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๓๑
เด็กหญิงรพิณภรณ์ แจ้งคล้ายคม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๓๒
เด็กหญิงวันวิสา แสงสาคร

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๓๓
เด็กหญิงเพชรลดา กล้าหาญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๓๔
เด็กหญิงโดนัท แพงษา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๓๕
เด็กหญิงศศินิภา โชสนับ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๓๖
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ จันทร์อ่วม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๓๗
เด็กหญิงสุพิชา ชมจันทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๓๘
เด็กชายอำนาจ แซ่อึง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๓๙
เด็กชายสุรสิริ วงษ์จีน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๔๐
เด็กชายธันวา บรรดาศักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๔๑
เด็กชายศุภมิตร บัวแดง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๔๒
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

พิริยะศุภกิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๔๓
เด็กชายภานุมาศ นวลละออ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๔๔
เด็กชายภานุ บูชาเทียน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๔๕
เด็กหญิงบุณยาพร ปูดำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๔๖
เด็กหญิงปาริฉัตร บุญเลิศ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๔๗
เด็กหญิงนำเพชร แซ่อึง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๔๘
เด็กหญิงวาศินี จันทร์ทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๔๙
เด็กหญิงอฐิตยา จันทรเสวต

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๕๐
เด็กหญิงจรรยพร สำแดงเดช

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๕๑
เด็กหญิงพนารัตน์ พรหมมินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๕๒
เด็กชายสมคิด แสงคำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๕๓
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ดาบทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๕๔
เด็กชายศุภณัฐ บุญน้อม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๕๕
เด็กหญิงนลัท เกตุแดง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๕๖
เด็กชายกิตติพงษ์ แสงแพร

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๕๗
เด็กชายธันวา สมเสือ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๕๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ทองศิริ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๕๙
เด็กชายปรีชา ปานปน

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๖๐
เด็กหญิงอภิชยา วงศ์จุฑาวัฒน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๖๑
เด็กชายอนุชา นาคะไชย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๖๒
เด็กชายคชาธาร ห้วยกรุด

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๖๓
เด็กหญิงนัยนา กำเนิดเพ็ชร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๖๔
เด็กหญิงยอแสง อินทรประเสริฐ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๕ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๗๘๖๕
เด็กชายนพกร ยอดเรือน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๖๖
เด็กหญิงเกณิกา ไม่มีนามสกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๖๗
เด็กชายอชิระ จำป

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๖๘
เด็กชายขวัญพงศ์ ชมเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๖๙
เด็กชายสุรเดช สุริยะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๗๑
เด็กหญิงณันธิชา เชาว์ไว

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรโยค วัดพุพง  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๗๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ เขียวบัณฑิต

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๗๓
เด็กหญิงศุภิสรา ชตารุ่ง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๗๔
เด็กหญิงธารารัตน์ เพชรรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๗๕
เด็กหญิงกฤษณา งามภักตร์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๗๖
เด็กหญิงจิรนันท์ คล้ายสุบรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๗๗
เด็กหญิงอภิญญา ทับทิมศรี

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๗๘
เด็กหญิงวรัญญา บุตดาพวง

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๗๙
เด็กชายสุธี ไกรศรีกุลชัย

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๘๐
เด็กหญิงชลลดา เสลานิม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๘๑
เด็กชายปญญา ทองคำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๘๒
เด็กชายชินดนัย แม้นทรัพย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๘๓
เด็กหญิงขนิษฐา เฉิดภัคพงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๘๔
เด็กหญิงกนกพร ทองดอนน้อย

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๘๕
เด็กชายบุญโชค ไชยรถ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๘๖
เด็กชายอัครชัย คล้ายสุบรรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๘๗
เด็กชายกษิเดช วราศิลป

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๘๘
เด็กชายกิตติภพ นาสมพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๘๙
เด็กหญิงวิลาณี ใจเก่งดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๙๐
เด็กหญิงนภัสสร นาคอ้น

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๙๑
เด็กหญิงสาวิตรี ชาติศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๙๒
เด็กหญิงมนัสขวัญ พิลาจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๙๓
เด็กหญิงเบญญาภา วราศิลป

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๙๔
เด็กหญิงวิภาวรรณ สุวรรณประเสริฐ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๙๕
เด็กหญิงวิชญาดา แม้นทรัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๙๖
เด็กหญิงหยาดฝน สาลีมี

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๙๗
เด็กชายภัครพงษ์ วราศิลป

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๙๘
เด็กชายนฤเทพ ไม่ทราบ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

กจ ๒๕๖๐/๗๘๙๙
เด็กหญิงเกวลิน เอียมอาจ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช วัดถำเขาปูน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๙๐๐
เด็กชายชนิตร์นันท์ โพธิไทย

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๐๑
เด็กชายฐิติคุณ โสภา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๐๒
เด็กชายมังกร วิชัยชน

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๐๓
เด็กหญิงศิรภัทสร พิริยะวัฒนโชติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๐๔
เด็กหญิงกานดา ชืนบาน

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๐๕
เด็กหญิงพรรณรายณ์ ใจเย็น

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๐๖
เด็กหญิงชลิตา เฟองนคร

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๐๗
เด็กหญิงสุทธินี นำทรัพย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๐๘
เด็กชายพงศกร พรมประเสริฐ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๐๙
เด็กชายรุ่งเจริญชัย ใจเย็น

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๑๐
เด็กชายนิภัทร์ จันทร์ที

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๑๑
เด็กชายทิวากร ยาสุ่ม

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๑๒
เด็กชายนราธิป สว่างโลก

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๑๓
เด็กหญิงฟาใส สิงห์เกตุ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๑๔
เด็กหญิงตรีรัตน์ คำชู

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๑๕
เด็กหญิงจิราพร มีอำพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๑๖
เด็กหญิงกิตติกาญจน์ เกิดบัว

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๑๗
เด็กหญิงชนิสรา ดิษเทวา

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๑๘
เด็กหญิงดาราวดี ยินดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๑๙
เด็กหญิงชลิดา หนูแดง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๒๐
เด็กหญิงอุมากร ดีเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๒๑
เด็กหญิงชุติมา มันคง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๒๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ นากสาทา

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๒๓
เด็กชายธีรเดช อิมเอิบ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๒๔
เด็กชายอนุชิต เจนคง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๒๕
เด็กชายปฏิภาณ ปุยะพันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๒๖
เด็กชายรังสิมันตุ์ สีมา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๒๗
เด็กชายอภิลักษณ์ เสาร์ทองหยุ่น

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๒๘
เด็กชายธนพร วรพิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๒๙
เด็กชายอลงกรณ์ วรรณคะนึง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๓๐
เด็กชายรุ่งอรุณ ใหมเกิด

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๓๑
เด็กหญิงพรชิตา พงษ์พี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๓๒
เด็กหญิงกนิษฐา อุทัยนิตย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๓๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เซียงเจ้ว

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๓๔
เด็กหญิงอาทิตยา โสภา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๙๓๕
เด็กหญิงจิดาภา ภู่เขียว

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๓๖
เด็กหญิงศุภิสรา ทองดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๓๗
เด็กหญิงสุเชาวดี เซียงเจ้ว

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๓๘
เด็กหญิงณัฐรินทร์ จิรอรุณสิทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๓๙
เด็กหญิงวนิชา สิริปยสมบูรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๔๐
เด็กหญิงศุภัชญา อัศววิทยานนท์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๔๑
เด็กชายรังสรรค์ สุขศรีศิริมงคล

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดิศกุล

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๗๙๔๒
เด็กหญิงจารุนันท์ ลิมศิริสัมพันธ์

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๔๓
เด็กชายธนินทร เพ่งกลัด

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๔๔
เด็กชายสิทธิชัย เหลืองชัยพร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๔๕
เด็กชายธนาทร การตรง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๔๖
เด็กหญิงวัณฑนา นำทรัพย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๔๗
เด็กหญิงนภ้ทรา พุกคุ่ย

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๔๘
เด็กหญิงปณิตา ด้วงสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๔๙
เด็กหญิงปฐมพร ชุ่มเพ็งพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๕๐
เด็กหญิงวริสรา นุขชนารถ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๕๑
เด็กหญิงสุนิสา จันทร์หอม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๕๒
เด็กหญิงชนัสนันท์ นวลเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๕๓
เด็กหญิงกาญจนา อุดมมะดัน

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๕๔
เด็กชายยศธนา ทองเม้า

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๕๕
เด็กชายภูไทย จิตต์หาญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๕๖
เด็กชายภูริทัศน์ ่ผ่องใส

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๕๗
เด็กชายนฤเบศร์ เจริญศิริ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๕๘
เด็กชายปริญญา สังข์เพิม

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๕๙
เด็กชายธีรภัทร รักไทย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๖๐
เด็กหญิงนภัสร หมอทรัพย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๖๑
เด็กหญิงธันยชนก นุ้ยคง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๖๒
เด็กหญิงสาวิตรี สิงห์คาน

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๖๓
เด็กชายพิพัฒน์ ผ่องทรัพย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๖๔
เด็กชายชุติพนธ์ พวงเนียม

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๖๕
เด็กหญิงปรารถนา สระทองมอญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๖๖
เด็กหญิงมาลิณี จ้อยร่อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๖๗
เด็กหญิงมลสุดา สุวรรณศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๖๘
เด็กหญิงเศษฐินี มะม่วงชุม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๖๙
นางสาวฌนัชชา โพทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๘ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๗๙๗๐
เด็กชายจักรินทร์ ศรีนุรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๗๑
เด็กชายธีรเดช นิลสวาท

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๗๒
เด็กชายลัทธศักดิ

์

เบอร์ไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๗๓
เด็กหญิงเพชรลดา สุวรรณศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๗๔
เด็กหญิงณัฐนรี สินธนู

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๗๕
เด็กหญิงณัฐชา รอดด้วง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๗๖
เด็กหญิงมานิดา แจ่มเรียน

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๗๗
เด็กหญิงเพียงฟา อาญาเมือง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๗๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สินธนู
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม วัดขุนไทยธาราม  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๗๙
เด็กหญิงณัฐนารา แย้มจับ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๘๐
เด็กหญิงเขมนิจ ฉายอรุณ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๘๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ปรางเปรมปรี

๑๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๘๒
เด็กหญิงมุทิตา ทองอินทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๘๓
เด็กหญิงศิรินาถ แตงคำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๘๔
เด็กหญิงอัญรินทร์ ไชยเสถียรยศ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๘๕
เด็กหญิงอริษา เรือนใจหมัน

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๘๖
เด็กหญิงพรรษา วงศ์โสภา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๘๗
เด็กชายชนะชัย คชายุทธ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๘๘
เด็กชายพศิน หนูวัฒนา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๘๙
เด็กชายสุนทร ศรีหรัง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๙๐
เด็กชายสุธิมนต์ มงคล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๙๑
เด็กชายอลงกต กิจสมัคร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๙๒
เด็กหญิงกนกสิริ นิลบุตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๙๓
เด็กหญิงขนากานต์ ด้วงสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๙๔
เด็กหญิงชาริณี เรืองศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๙๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กิจสมัคร

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๙๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีชุ่มอำนาจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๙๗
เด็กหญิงหทัยชนก รักดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๙๘
เด็กหญิงสลิสา ศรีนงนุช

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม วัดสระกลอย  

กจ ๒๕๖๐/๗๙๙๙
เด็กหญิงสมศรี ไม่มีนามสกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๐๐
เด็กชายกิตติชัย ทองเปราะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๐๑
เด็กหญิงวชิรญาณ์ จับศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๐๒
เด็กหญิงอริสา บุญรอด

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๐๓
เด็กหญิงเพชรา ปะการัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๐๔
เด็กหญิงสายฝน ไม่มีนามสกุล

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๒๙ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๐๐๕
เด็กหญิงอารีนา ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๐๖
เด็กหญิงจันทิมา ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๐๗
เด็กหญิงซันเดย์ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๐๘
เด็กหญิงกาญจนา ไม่มีนามสกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๐๙
เด็กหญิงลัดดา ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๑๐
เด็กชายวรภัทร ชาวบ้านกร่าง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๑๑
เด็กชายปฐมพงศ์ ไม่มีนามสกุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๑๒
เด็กชายนพพล ดวงมาลา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๑๓
เด็กหญิงวราภรณ์ นิมนวล

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๑๔
เด็กชายทฤษฏี ทองเปราะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๑๕
เด็กชายปลาย ไม่มีนามสกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๑๖
เด็กชายโก ไม่มีนามสกุล

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๑๗
เด็กหญิงพัชริดา ทิพย์แม่ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๑๘
เด็กหญิงปนแก้ว ติจา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๑๙
เด็กหญิงสุธิดา บุญเชิด

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๒๐
เด็กหญิงมินตรา กลันเกิดผล

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๒๑
เด็กหญิงเมรวี ไม่มีนามสกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๒๒
เด็กหญิงเกษร ไม่มีนามสกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๒๓
เด็กหญิงโกสุม ไม่มีนามสกุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วัดแก่งสามัคคี  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๒๔
เด็กหญิงมณีฉาย นาคขำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๒๕
เด็กหญิงอัจฉรา มณีโชติ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๒๖
เด็กหญิงวารินทร์ ขุนณรงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๒๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

ปนทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๒๘
เด็กชายอรรณพ ประกายเกตุ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๒๙
เด็กชายณัฐพล สมภพโภคากุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาช้าง วัดเขาช้างวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๓๐
เด็กชายกันทรากร บุญเพ็ง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๓๑
เด็กชายภคภัทร์ ม่วงงาม

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๓๒
เด็กชายธนพล ขมรวงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๓๓
เด็กชายมงคล ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๓๔
เด็กหญิงรพีพร ทองโคกกรวด

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๓๕
เด็กหญิงปณิดา ไม่มีนามสกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๓๖
เด็กหญิงวิภา ไม่มี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๓๗
เด็กชายกฤษฎา ไม่มี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๓๘
เด็กหญิงณัฐธิดา วุฒิสาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๓๙
เด็กชายสุเมธ ไม่มี

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๐ / ๒๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๐๔๐
เด็กหญิงรุจิรา บรรจง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๔๑
เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์ หมืนชนะ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๔๒
เด็กหญิงพิงกี

้ ้

ไม่มีนามสกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วัดวังกระแจะ  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๔๓
เด็กชายกมล ไม่เสือมสุข

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๔๔
เด็กชายอติวัณณ์ บูวอ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๔๕
เด็กชายวชิรวิทย์ อินทนู

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๔๖
เด็กชายธนสิทธิ

์

มุ่งยอดกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๔๗
เด็กชายทัตเทพ ลิมละมัย

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๔๘
เด็กหญิงเพชรา ติจา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๔๙
เด็กหญิงชลลดา ถำวาป

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๕๐
เด็กหญิงจันจิรา -

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๕๑
เด็กหญิงนาราชา ทองภักดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๕๒
เด็กหญิงดวงใจ -

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๕๓
เด็กชายนนทกร ขำหงิม

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๕๔
เด็กชายพรนิพนธ์ แย้มน้อย

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๕๕
เด็กชายธนเกียรติ -

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๕๖
เด็กชายดวงศักดิ

์

ติจา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๕๗
เด็กชายธนวัฒน์ ดวงสว่าง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๕๘
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ศรีบัวทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๕๙
เด็กหญิงพนิดา สุดใจ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๖๐
เด็กหญิงสุนิกา ศรีมหาพรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๖๑
เด็กหญิงแจ่มจันทร์ รามัน

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงิว

้

วัดหาดงิว

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๐๖๒
เด็กชายสไปร์ท -

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๖๓
เด็กหญิงไอมล -

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๖๔
นางสาววันทราย -

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๖๕
เด็กหญิงอร -

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๖๖
เด็กชายพงศกร มันคง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๖๗
เด็กชายตนุภัทร สีจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๖๘
เด็กหญิงวิลาสินี ตุมรสุนทร

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๖๙
เด็กหญิงขวัญข้าว กาวินเครือ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ นิติกรณรงค์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๗๑
เด็กชายเซม ไม่มีนามสกุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๗๒
เด็กชายรพีภัทร นกดำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๗๓
เด็กชายอนุรักษ์ นันทสิงห์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๗๔
เด็กหญิงกัญจนพร บัวสว่าง

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๑ / ๒๕๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๐๗๕
เด็กหญิงชลธิชา กอนวิเชียร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๗๖
เด็กหญิงปารจรีย์ แก้วงาม

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๗๗
เด็กชายชัชพงค์ ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๗๘
เด็กหญิงมีนา ไม่มีนามสกุล

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๗๙
เด็กหญิงทราย ไม่มีนามสกุล

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๘๐
เด็กหญิงเดือน ไม่มีนามสกุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๘๑
เด็กหญิงเล็ก -

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๘๒
เด็กชายนำ กุลธิติโชติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๘๓
เด็กชายอิสระ สิทธิสร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๘๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ สุริวงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๘๕
เด็กหญิงเพชรดา บูญอยู่วัฒนะ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๘๖
เด็กหญิงพีรดา เครือสุวรรณ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๘๗
เด็กชายวิชาญ ไม่มีนามสกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๘๘
เด็กชายนัย ไม่มีนามสกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๘๙
เด็กชายธีรพงษ์ ไม่มีนามสกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๙๐
เด็กหญิงสุรีย์พร จิตต์รักษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๙๑
เด็กหญิงเอมอญ ไม่มีนามสกุล

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังผาตาด วัดวังผาตาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๙๒
เด็กชายณัฐพล ไม่มีนามสกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๙๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

ไม่มีนามสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๙๔
เด็กชายขันติชัย ไม่มีนามสกุล

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๙๕
เด็กชายแดง ไม่มีนามสกุล

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๙๖
เด็กหญิงดรีม ไม่มีนามสกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๙๗
เด็กหญิงสาม ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๙๘
เด็กหญิงสาว ไม่มีนามสกุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๐๙๙
เด็กชายวิชัย ไม่มีนามสกุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๐๐
เด็กหญิงแพรว ไม่มีนามสกุล

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๐๑
เด็กหญิงสายใจ ไม่มีนามสกุล

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๐๒
เด็กชายทุย ไม่มีนามสกุล

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๐๓
เด็กหญิงอิอิ ไม่มีนามสกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๐๔
เด็กชายศราวุธ ไม่มีนามสกุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๐๕
เด็กหญิงมิชุตา ไม่มีนามสกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ ไม่มีนามสกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๐๗
เด็กชายบุญมี บางจาก

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๐๘
เด็กชายโซ่ ไม่นามสกุล

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๐๙
เด็กชายสุริยา ไม่มีนามสุกล

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๑๑๐
เด็กชายสุเท ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๑๑
เด็กชายไชยา ไม่มีนามสกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๑๒
เด็กหญิงโสรดา ไม่มีนามสกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๑๓
เด็กหญิงฝน ไม่มีนามสกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๑๔
นางสาวดวงดาว ไม่มีนามสกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๑๕
เด็กชายปยังกูร การกูล

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๑๖
เด็กหญิงเกศสิริ รัตนวิไล

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๑๗
นางสาวเพ็ญนภา หงษ์ทอง ๑/๘/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านจันเดย์ วัดพุทธบริษัท  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๑๘
เด็กหญิงซันคิน ไม่มีนามสกุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๑๙
เด็กชายธนัช ไม่มีนามสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๒๐
เด็กชายบูรพา รอดเจริญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๒๑
เด็กหญิงพลอย ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๒๒
เด็กชายศรชัย ไม่มีนามสกุล

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๒๓
เด็กหญิงอรจิรา คำพา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๒๔
เด็กหญิงอาทิตยา ไม่มีนามสกุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๒๕
เด็กหญิงอารดา ไม่มีนามสกุล

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๒๖
นายเลียก

้

ไม่มีนามสกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๒๗
เด็กชายไชยภัทร นันทชัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๒๘
เด็กหญิงไหม ไม่มีนามสกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๒๙
เด็กหญิงบุญอุ้ม ไม่มีนามสกุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ เสาหงษ์  

กจ ๒๕๖๐/๘๑๓๐
เด็กชายสุธาวี สูคำแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๓๑
เด็กหญิงลัดดา ติงสะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๓๒
เด็กหญิงปภาดา ทองสิน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๓๓
เด็กหญิงละอองฝน วงกลม

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ กันติชากุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๓๕
เด็กหญิงพันธิตรา ฝากมิตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๓๖
เด็กหญิงธรรมสรณ์ สุริวงษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ

่

วัดท่ามะเดือ

่

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๓๗
เด็กหญิงชญานี

บุญเสริมถาวรนิจ
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๓๘
เด็กชายปณณทัต ไอยราผาทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๓๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วมูล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๔๐
เด็กหญิงศุภฉราพร ทองผาภูมิขจร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๔๑
เด็กหญิงสวรส ไม่มีนามสกุล

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๔๒
นางสาววิภาสิริ ทองผาสิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๔๓
เด็กหญิงอรปรียา จุฑามณี

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
วัดคลีตีผลธรรมาราม

้

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๔๔ เด็กหญิงเกตณ์นิภาพร
สุทธิสา

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๑๔๕
เด็กชายชัยมงคล ประสงค์สันต์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๔๖
เด็กหญิงมนรดา ธงอาสา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๔๗
เด็กหญิงพรไพริน ภักมี

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๔๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ภายสร้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๔๙
เด็กชายสิทธิพล สิงห์สาย

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๕๐
เด็กหญิงณิชา สะโมรินทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๕๑
เด็กหญิงชลธิชา ผ่องศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๕๒
เด็กหญิงจรรยพร ทิพย์กระโทก

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๕๓
เด็กหญิงจิรัชยา แซ่กือ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๕๔
เด็กชายสิทธิพัฒน์ ประเสริฐกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๕๕
เด็กหญิงนันทิกานต์ มีทรัพย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๕๖
เด็กหญิงเขมมิกา จำปาแย้ม

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๕๗
เด็กหญิงพรชนก สถิตเกษตรศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๕๘
เด็กชายกิตติวินท์ พรมเกษ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๕๙
เด็กหญิงนิพาดา สังคปรีดา

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๖๐
เด็กหญิงลัทธวิตรา ชะนะอินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๖๑
เด็กชายธีรวิทย์ แซ่ซ้ง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๖๒
เด็กชายชญานนท์ ปริวันตัง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๖๓
เด็กหญิงสุชาวดี แก้วตุ้ม

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๖๔
เด็กหญิงภัทรวดี จำปาแย้ม

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๖๕
เด็กชายวราวุฒิ ประสงค์สันติ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๖๖
เด็กชายเจษฎา วังชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๖๗
เด็กหญิงชไมพร ขันธ์อ่อน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๖๘
เด็กหญิงวารุณี ทำสะอาด

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๖๙
เด็กชายสุธินันท์ ปาเวช

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๗๐
เด็กหญิงสุธีธิดา อินทรัพย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๗๑
เด็กชายศรานนท์ สาธร

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๗๒
เด็กชายสิทธิชัย จิตผ่องแท้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๗๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ พินิจมนตรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๗๔
เด็กหญิงเขมพิกา สะโมรินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๗๕
เด็กหญิงศรีสุดา อยู่ดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๗๖
เด็กชายพีรพัฒน์ สายวงศ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๗๗
เด็กชายอนันตญา คำหล่อ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๗๘
เด็กชายพธรพล คุณสมบัติ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๗๙
เด็กชายจิรเมธ งามศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๑๘๐
เด็กชายวิรุฬห์ สะโมรินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๘๑
เด็กชายปวริศ วังคีรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๘๒
เด็กชายอภิสิทธ์ ขจรกิจอนวัช

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๘๓
เด็กชายแหง่ -

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๘๔
เด็กหญิงธาริกา ธรรมธุระ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๘๕
เด็กหญิงสุรารักษ์ ผ่องศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๘๖
เด็กหญิงหญิง -

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๘๗
เด็กชายชนิตว์นันท์ นามเดช

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๘๘
เด็กหญิงณัฐชา หาญชนะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๘๙
เด็กหญิงบุษยา แซ่ลี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๙๐
เด็กชายพัชรพล ภาวรรณ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๙๑ เด็กหญิงสุดาแก้วทอง
พันธ์สว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๙๒
เด็กหญิงอทิตยา แซ่ซ้ง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๙๓
เด็กชายจิรพนธ์ อินทะเสน

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๙๔
เด็กชายพีรัชชัย -

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๙๕
เด็กหญิงภธิราวดี มิงบุญ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๙๖
เด็กหญิงปริชาติ แซ่ซ้ง

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๙๗
นายวรภพ แซ่ลี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๙๘
เด็กชายพงศกร คุณสมบัติ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๑๙๙
เด็กชายรวินันทน์ จันทร์มณี

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๐๐
เด็กหญิงพรญาณี จำปาแย้ม

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๐๑
เด็กหญิงผกามาศ สีหอมกลิน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๐๒
เด็กหญิงพิมพิลัย บัวบาน

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๐๓
เด็กหญิงอภิญญา เวทนา

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๐๔
เด็กหญิงอรวรรณ มุยไธสง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๐๕
เด็กหญิงนริศรา ประสงค์สันติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ประภา บุญสา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๐๗
เด็กชายอนุรักษ์ แซ่อึง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
วัดส่องท่อธรรมสถิตย์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๐๘
เด็กชายวายุ วงษ์สุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๐๙
เด็กชายอิทธิพล ปรีชาชน

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๑๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ อ่อนวิมล

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๑๑
เด็กชายธนพล เพ็ชร์ปนกัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๑๒
เด็กชายอัครวิทย์ ไทรย้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๑๓
เด็กชายศรายุธ แจ่มศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๑๔
เด็กหญิงนิชาภัทร สง่างาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๒๑๕
เด็กหญิงกิตติมา ขุนพิทักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๑๖
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เกิดสมบูรณ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๑๗
เด็กหญิงมัญชุภา ทิพวัลย์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๑๘
เด็กชายณัฐนันท์ นิโกรธา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๑๙
เด็กหญิงนันท์นภัส ท้าวฬา

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๒๐
เด็กชายวรภัทร เซียงกา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๒๑
เด็กชายจิรายุ มืงพิศุทธิสกุล

่ ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อุทัศน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๒๓
เด็กชายยศพล พรมศร

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๒๔
นายนนทชัย สุขสำราญ

๑๑/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๒๕
นางสาวปยะธิดา เศษไธสง

๑๖/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๒๖
นางวาริษา เทาศิริ

๒๗/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๒๗
นายไพศาล สืบดี

๑๕/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดเขารังวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๒๘
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

ผิวทองงาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๒๙
เด็กชายวรกานต์ ศักสันติกุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๓๐
เด็กหญิงกนิษฐา ดอนเจดีย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๓๑
เด็กชายกมลชัย ศรีชุมพล

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๓๒
เด็กชายกษิดิเดช

์

คงเรือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๓๓
เด็กหญิงกนกรัตน์ สกลนิมิตร

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๓๔
เด็กหญิงพัชริศา เนียมหอม

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๓๕
เด็กหญิงนันทิชา ไสยา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๓๖
เด็กชายณรงค์ชัย กัณหาเขียว

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๓๗
เด็กชายวัชภณ จำเนียรกาล

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๓๘
เด็กชายศราวุธ ฉัตรแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๓๙
เด็กชายวัชรากร เหมือนศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๔๐
เด็กหญิงธัญชนก บุญดอนนอก

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๔๑
เด็กหญิงกรชวัล แก้วแดง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๔๒
เด็กชายสิงหนุ กรีมาบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๔๓
เด็กชายทฤษฎี นวลดี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๔๔
เด็กหญิงจารุวรรณ วรรณะ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๔๕
เด็กหญิงอุษามณี วรรณะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๔๖
เด็กชายจันทรัสม์ โพธิเงิน

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๔๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ ตะเพียนทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๔๘
เด็กหญิงรินรดา เรือนทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๔๙
เด็กชายปญญพนต์ สอนใจ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๒๕๐
เด็กหญิงลักษิกา สายดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๕๑
เด็กหญิงกัลยานุช ชังเรือนกุล

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๕๒
เด็กหญิงนวพร แก้ววงสา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๕๓
เด็กหญิงณิชกานต์ ผิวละออ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๕๔
เด็กหญิงกาญจนาพร ลาดบัวขาว

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๕๕
เด็กหญิงการะเกด หร่องบุดศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๕๖
เด็กหญิงศุภัชญา มาลาพงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๕๗
เด็กหญิงกัลย์สุดา โทอุดทา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๕๘
เด็กชายณัฐพนธ์ ชุมคำน้อย

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๕๙
เด็กชายรวินันท์ บริสุทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๖๐
เด็กชายนันทชัย จิตนิยม

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๖๑
เด็กชายดิษฐพงศ์ สวยลำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๖๒
เด็กชายสืบศักดิ

์

งบพิสัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๖๓
เด็กหญิงภัทรินันท์ ยังดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๖๔
เด็กหญิงมัลลิกา นามพงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๖๕
เด็กหญิงกมัยธร พลโคตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๖๖
เด็กหญิงธมนวรรณ ภูมี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๖๗
เด็กหญิงนพมาศ กาญจนธงชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๖๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีสร้อย

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๖๙
เด็กหญิงวรัณญา ศรีสร้อย

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๗๐
เด็กหญิงกิตติยา ใจกล้า

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๗๑
เด็กหญิงสุชาดา จิตรคำ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๗๒
เด็กชายวรโชติ จำเมือง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๗๓
เด็กหญิงจินดารัตน์ อ้วนทา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๗๔
เด็กชายธนธรณ์ จิตรบรรจง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๗๕
เด็กหญิงธนวรรณ ยาระศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๗๖
เด็กหญิงอภัสรา คงกระพันธ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๗๗
เด็กชายชลธาร รุ่งเรือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๗๘
เด็กชายพิทยา เฟองฟุง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๗๙
เด็กชายธีรภัทร โพธิเงิน

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๘๐
เด็กชายเสกสรร วิจันดา

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๘๑
เด็กหญิงณิชกานต์ กาญจนสิงโต

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๘๒
นายนพรัตน์ ธรรมวัฒน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๘๓
เด็กหญิงสุนิตา นุตะไว

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

กจ ๒๕๖๐/๘๒๘๔
เด็กชายคมชาญ คงศิริ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๗ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๒๘๕
เด็กชายดนุวัศ ปานทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๘๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ สีสิว

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๘๗
เด็กหญิงณัชชา จินมิน

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๘๘
เด็กหญิงอภิษฎา ประดับศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๘๙
เด็กชายนันทชัย เสกสิทธิกาญจน์

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๙๐
เด็กหญิงเฉลิมพร อำสกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๙๑
เด็กหญิงจีรนันท์ คำสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๙๒
เด็กชายนันทพงศ์ เหมือนหลิม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๙๓
เด็กชายบัณฑิต อยู่เย็น

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๙๔
เด็กชายวรวิช มหาโชติ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๙๕
เด็กชายสมรักษ์ ขุนจันทร์ดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๙๖
เด็กหญิงจีรวรรณ พุดชะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๙๗
เด็กหญิงธนพร พันธ์ถวิล

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๙๘
เด็กหญิงวราภรณ์ สระแพงแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๒๙๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญปองหา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๓๐๐
เด็กหญิงอภิญญา ศักดิศิริพิสุทธิ

์ ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๓๐๑
เด็กชายดำรงศักดิ

์

เซ็งเส็ง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๓๐๒
เด็กหญิงนิจนภา แย้มอ่วม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๓๐๓
เด็กชายภาณุพงศ์ เห็นประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๓๐๔
เด็กชายชินภัทร สำรองทรัพย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๓๐๕
เด็กชายทักษ์ดนัย หนามแท่ง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๓๐๖
เด็กหญิงสุธาสินี ชืนจิตต์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๓๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา แสงพันธ์รุง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๐๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แดนธรรม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๐๙
เด็กหญิงกรภัทร์ ไทรสังขชวลิต

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๑๐
เด็กหญิงสมศรี ไม่มีนามสกุล

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๑๑
เด็กชายจักรภัทร จิตสมนึก

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๑๒
เด็กชายณัฐนนท์ ไทรสังขธิติชัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๑๓
เด็กชายธีรภัทร -

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๑๔
เด็กหญิงจันธิดา อยู่คง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๑๕
เด็กหญิงทิพพรัตน์ เณรบางแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๑๖
เด็กหญิงมัดดาว ไม่มีนามสกุล

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๑๗
เด็กหญิงวันนี ไม่มีนามสกุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๑๘
เด็กหญิงศิริลักณ์ เชียงพา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๑๙
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สังขประเทือง

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๘ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๓๒๐
เด็กหญิงสุวณีย์ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๒๑
นางสาวทักษร -

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๒๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๒๓
เด็กหญิงศิริณีย์ สุพรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๒๔
เด็กหญิงกุลจิรา โต้งทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๒๕
เด็กชายอาจหาญ อ่อนสี

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๒๖
นางสาวจิตรา แสงสว่าง

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๒๗
เด็กหญิงพรทินี แน่งน้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๒๘
เด็กหญิงอังคณา ชืนสุวรรณ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๒๙
เด็กหญิงขนิษฐา เณรทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๓๐
เด็กหญิงธัญชนก ราชโยธา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๓๑
เด็กหญิงธัญญา สืบวงศ์ชนะศึก

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๓๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ขันทเขต

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๓๓
เด็กชายนันทวัช จริยกูล

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๓๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองล้อม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๓๕
เด็กหญิงลักษิกา ไทรสังขนิติชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๓๖
เด็กชายสุริยา วิชาลำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๓๗
เด็กหญิงณัชชา อบเชย

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๓๘
เด็กหญิงอารญา กันหะเสลา

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๓๙
นางสาวธัญนก ไม่มีนามสกุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๔๐
นางสาวนงนุช สังขละผาสุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๔๑
นางสาวนันทวรรณ วุฒิวงศ์วณิช

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๔๒
นางสาวพรทิพย์ เถียรทวี

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๔๓
นางสาวพรสุดา บุญจันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๔๔
นางสาวพัชริดา สมบูรณ์ดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๔๕
นางสาวรุ่งอรุณ ผาภูมิสุโข

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๔๖
นางสาวสุกัญญา ชินบุตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๔๗
นางสาวอทิตยา สมานมาก

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๔๘
นางสาวมิรูเปอร์อ่อง -

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๔๙
นายกาญ ไม่มีนามสกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๕๐
นายชูชาติ ไม่มีนามสกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๕๑
นายบริพัตร บานแย้ม

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๕๒
นางสาวฟา ไม่มีนามสกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๕๓
นางสาวอินทิรา หงษ์รุ่งเรืองชัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๕๔
นางสาวไอรดา สุขประสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๓๙ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๓๕๕
นางสาววิภาวัลย์ เมืองมูล

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๕๖
นายชัยเย็น ไม่มีชือสกุล

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๕๗
นายชาญณรงค์ เจริญสุขอรัญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๕๘
นางสาวกอแก้ว ปยพงศกร

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๕๙
นางสาวเกวลีพร คำเขียว

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๖๐
นางสาวอรนลิน วงศาสนธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๖๑
นายธนพล ตันยบุตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๖๒
นายต่อ ไม่มีชือสกุล

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๖๓
เด็กหญิงขวัญฤดี ไม่มีชือสกุล

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๖๔
นางสาวพรนภา กาญจนชลาลัย

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๖๕
นายเมธัส ทะเกิงกุล

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๖๖
นางสาวลลิตา เกษหนอ

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๖๗
นางสาวพรเจริญ ปุณณะการี

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๖๘
นายภานุวัฒน์ เสาวภา

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๖๙
นายเอกกมล คู่สุขมา

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๗๐
นางสาวกัลญา บัวแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๗๑
นางสาวจีราภรณ์ อาทรวรวัตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๗๒
นางสาวพัชรี ขันธีระจีโรจน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๗๓
นางสาววินวินยู ไม่มีนามสกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๗๔
นางสาวอภิชญา สุวรรณอ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๗๕
นางสาวอารียา บุญธรรม

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๗๖
นายตัวเล็ก ไม่มีนามสกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๗๗
นางสาวกิงแก้ว

่

สังขละรุ่งโรจน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๗๘
นางสาวมยุรี วงชารี

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๗๙
นางสาวณัฐยา โสภาปจจุสมัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๘๐
นางสาวพัณนิตา บนผาแดง

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๘๑
นางสาวเฟองฟา ไกรศรีพบสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๘๒
นางสาวเอสเตอร์ -

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๘๓
นางสาวปริศนา แสนตรามาส

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๘๔
นางสาวพัชรี เจนคีรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๘๕
นายเจษฎากร ต๊ะสุ

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๘๖
นางสาวพิกุลแก้ว พฤกษาอุดม

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๘๗
นางสาวรัฐยา ชัยหานิตย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๘๘
นางสาวกฤติกา หุ้มขาว

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๘๙
นางสาวมลฑาพร พรหมมา

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๐ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๓๙๐
นางสาวมุกมณี วงศ์ชมภู

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๙๑
นางสาวณัฐวิภา พงศ์สุวรรณ

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๙๒
นายประภาส สังขนิธิ

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๙๓
นายภาสดร คงนานดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๙๔
นางสาวศรีสุดา ก้องสนันเมือง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๙๕
นางสาวสุธิดา รุ่งสว่าง

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วัดวังก์วิเวการาม  

กจ ๒๕๖๐/๘๓๙๖
เด็กชายพรพิพัฒน์ ขันทองดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๓๙๗
เด็กชายมณฑล ทรัพย์เจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๓๙๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เซียงเจ้ว

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๓๙๙
เด็กหญิงสุปราณี ไม่มีนามสกุล

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๐๐
เด็กหญิงสุภัสสา คำเอก

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๐๑
เด็กชายไชยเชฐ รู้ทัน

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๐๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน นิลท้วม

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๐๓
เด็กหญิงธนภรณ์ คำเครือ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

วัดหนองตากยาอภัยสัตว์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๐๔
เด็กชายศุภณัฐ วงษ์กัณหา

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๐๕
เด็กหญิงปุณณดา แดงกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๐๖
เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วบัวดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๐๗
เด็กชายพงศกร หอมทวนลม

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๐๘
เด็กชายพีรพล สุขทองดี

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๐๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ หนานเสน

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๑๐
เด็กหญิงพัชรมัย เชิงไพร

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๑๑
เด็กหญิงปภัสสร สอาด

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๑๒
เด็กชายนิติภูมิ จามะรี

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๑๓
เด็กชายณัฐพล เหมือนปอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๑๔
เด็กหญิงทิพวรรณ ทวีพัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๑๕
เด็กหญิงปรีญารัตน์ เสาร์ศิริ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๑๖
เด็กหญิงพรไพลิน เกิดอยู่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๑๗
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา กองตัน

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสรี-สมใจ วัดสันติวนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๑๘
เด็กหญิงฆัมพร เพ็ชรพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๑๙
เด็กชายนพรัตน์ โพธิทอง

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๒๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อ่อนใจดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๒๑
เด็กหญิงสุธาสินี แปนเขียว

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๒๒
เด็กหญิงสุพรรษา คล้ายสุบรรณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๒๓
เด็กชายอมรเทพ กาสมศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๒๔
เด็กหญิงจิรดา ปทุมสูติ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๑ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๔๒๕
เด็กชายพรต ทัศนา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๒๖
เด็กชายธนาวัฒน์ ประทุมสูตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๒๗
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

เกิดสนอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๒๘
เด็กชายเกษมศักดิ

์

ปทุมสูติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๒๙
เด็กชายศิริชัย หอมสุวรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๓๐
เด็กชายจารุพิชญ์ ราญไพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๓๑
เด็กชายปริพัฒน์ ปายนอก

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๓๒
เด็กหญิงอภิญญา สุขสำราญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๓๓
เด็กหญิงนฤมล ชมชืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๓๔
เด็กหญิงปยาอร หอมสุวรรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๓๕
เด็กหญิงวันเพ็ญ ปานลอยวงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๓๖
เด็กหญิงอริสรา มังคัง

่ ่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม

วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๓๗
เด็กหญิงอภิปรียา พยอมหอม

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๓๘
เด็กหญิงเกศรินทร์ ปทุมสูติ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๓๙
เด็กหญิงบุษราภรณ์ ทองเนือแปด

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๔๐
เด็กชายพันกร มาลัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๔๑
เด็กชายอชิตพล ครุฑดำ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม

วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๔๒
เด็กชายยุทธิชัย เต็กสุวรรณ์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๔๓
เด็กชายวีระพงศ์ ประทุมสูตร

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๔๔
เด็กหญิงวาสนา ชูเลิศ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๔๕
เด็กชายสิทธิโชค แสนโดด

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๔๖
เด็กชายณัฐกร ปทุมสูตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๔๗
เด็กชายรัฐภูมิ สุธาพจน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๔๘
เด็กชายอิทธิพล ภักดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๔๙
เด็กชายอิทธิพัทธิ

์

ใจดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ ชายสีอ่อน

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๕๑
เด็กชายธนภัทร เกิดโภคา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๕๒
เด็กชายศิวัช พยัควงค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๕๓
เด็กชายกิตตินันท์ แก้วสาสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๕๔
เด็กหญิงบุญยวีร์ บุญสีรอด

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๕๕
เด็กหญิงจารุกัญญ์ ปทุมสูติ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๕๖
เด็กหญิงปยธิดา ปานลอยวงค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๕๗
เด็กหญิงศิริวรรณ ขุนพรหม

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๕๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ ยงเมืองน้อย

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๕๙
เด็กชายกิตติกร เซียงหลิว

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๒ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๔๖๐
เด็กหญิงชนาภา กลีบสัตบุตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๖๑
เด็กหญิงวรัทยา แซ่จันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๖๒
เด็กชายธนพล ศรีทัยรักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๖๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ละอองนวล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๖๔
เด็กชายฤทธิกร คล้ายทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๖๕
เด็กชายณัฐภูมิ ชาวโพธิเอน

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๖๖
เด็กหญิงยุวดี แซ่เตียว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๖๗
เด็กชายณัฐพล ยางสวย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๖๘
เด็กหญิงนิตตยา ริสกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๖๙
เด็กหญิงรัฒตนา ริสกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
วัดหนองขอนเทพพนม

 

กจ ๒๕๖๐/๘๔๗๐
เด็กหญิงพนิดา นักจะเฆ่

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๗๑
เด็กชายพุฒิพงษ์ ปองกัน

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๗๒
เด็กชายพรเทพ อินทร์หลวงดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๗๓
เด็กชายจิรพัทธ์ พรมมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๗๔
เด็กหญิงบุญฑริกา ปองกัน

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๗๕
เด็กหญิงกมลพรรณ โสอุดร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๗๖
เด็กหญิงบุษนีย์ เรือนปนแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๗๗
เด็กชายรพีพัต วังหลวง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๗๘
เด็กชายสุวโรจน์ ทับทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๗๙
เด็กหญิงจารีญา นักจะเฆ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๘๐
เด็กหญิงธัญวรรณ สิงห์ทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๘๑
เด็กชายรัฐภูมิ กันภัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๘๒
เด็กชายมงคล

อนันต์นาวีนุสรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๘๓
เด็กหญิงยุพารัตน์

อนันต์นาวีนุสรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ

์

วัดเกาะบุก  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๘๔
เด็กชายกรกฎ แก้วสระแสน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๘๕
เด็กชายชลวรรต ศิลปพงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๘๖
เด็กชายธันวา เกิดโภคา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๘๗
เด็กชายรพีภัทร แตงทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๘๘
เด็กชายคณิศร บุญภิละ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๘๙
เด็กหญิงนภัสรา ดอกมะลิปา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๙๐
เด็กหญิงภารดี สิงห์คำคา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๙๑
เด็กชายญาณวิทย์ ขุมทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เชิดฉัน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๙๓
เด็กหญิงปณิดา ร้อยมี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ จันทรา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๓ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๔๙๕
เด็กชายนพดล บุญมาก

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๙๖
เด็กหญิงธนัญญา แคโอชา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๙๗
เด็กหญิงธันยพร กลินซ้อน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๙๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แจ่มแจ้ง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๔๙๙
เด็กชายราเมศวร์ ลอยวงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๐๐
เด็กหญิงอริยา พึงงาม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๐๑
เด็กชายธนรัตน์ รอดจ้อย

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๐๒
เด็กชายคุณากร คงเสนะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๐๓
เด็กชายอัครชัย โฉมศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๐๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทร

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๐๕
เด็กชายเจษฎา มาลัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๐๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

รุ่งเรือง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๐๗
เด็กหญิงกตัญชลี เทพเทียน

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๐๘
เด็กชายสุทิวัส ตนดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๐๙
เด็กหญิงรวิสรา แปนเขียว

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๑๐
เด็กหญิงอันฑิตา น้อยมา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๑๑
เด็กชายเอกชัย จีนกระจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๑๒
เด็กชายภราดร อินทร์รจนา

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๑๓
เด็กหญิงจิรนันท์ วงค์ดีอินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๑๔
เด็กหญิงกรพิน ปานโพธิทอง

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๑๕
เด็กชายพงศธร แพงไธยสงค์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๑๖
เด็กหญิงเบญญาภา แก้ววิชิต

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๑๗
เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์ชฏา

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๑๘
เด็กชายจิรภัทร เชือนาม

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๑๙
เด็กหญิงกาญจนา กลินดอกแก้ว

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๒๐
เด็กหญิงยอดแก้ว เกิดเอียม

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๒๑
เด็กหญิงสุราวัลย์ พุฒซ้อน

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๒๒
นายณัฐธัญ ทองนุ่ม

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๒๓
นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๒๔
นายชิษณุพงศ์ ภุมมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๒๕
นางสาวนรินทร์ รักราษฎร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๒๖
เด็กหญิงสุพรรณี ศรีพันธุ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๒๗
นายปฏิพัทธ์ มากะเรือน

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๒๘
นายทินกร มากระจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๒๙
เด็กหญิงเวธนี ดิษฐ์กระจัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๔ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๕๓๐
นางสาวรสรินทร์ สุวรรณสิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๓๑
นายทัตพล พลายละหาร

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๓๒
นางสาวอรษา ชูชืน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๓๓
นายวรกาณ สุดนาลาว

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๓๔
นายวิภู หะยาจันทา

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๓๕
นายสุรวุธ สุวรรณศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๓๖
นางสาวกัญญาพัชร ปานโพธิทอง

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๓๗
นายภานุวัฒน์ แปนเขียว

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๓๘
นางสาวณัฐธิดา เขียวหวาน

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๓๙
นางสาวสโรชา เครือคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๔๐
นางสาวพราพร นุชชาวนา

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๔๑
นางสาวมณีรัตน์ แสงบุรมย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๔๒
นายธีรภัทร พึงงาม

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๔๓
นางสาวพวงทอง เข้มอาจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๔๔
นางสาวนิตยา จ่ายพิมพ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๔๕
นางสาวพิกุลแก้ว พุดซ้อน

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๔๖
นางสาวยุพดี บุตรศาสตร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๔๗
นายสถาพร บุญเกิด

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง วัดเขาวัง  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๔๘
เด็กหญิงจิราภา แซ่โง้ว

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๔๙
เด็กชายชาญณรงค์ แผนสมบูรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคทองอินทร์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๕๑
เด็กหญิงปฐมพร ชาวท่าโขรง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๕๒
เด็กหญิงชนิกา คงถาวร

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๕๓
เด็กหญิงดุจดาว เตียะเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๕๔
เด็กหญิงวิไลวรรณ ช้างศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๕๕
เด็กหญิงเปยมสุข โพธิทอง

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๕๖
เด็กหญิงจิราภา หงษ์เวียงจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไหม วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๕๗
เด็กหญิงปภาดา จันชะลำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๕๘
เด็กหญิงจิรัชญา อินอำไพ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๕๙
เด็กหญิงณัฐนิชา นุชกระแส

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๖๐
เด็กหญิงนภัทชรี พรรณธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๖๑
เด็กหญิงภันทิรา รักแตง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๖๒
เด็กชายธีรเทพ เหมาเพชร

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๖๓
เด็กชายพิธิวัฒน์ กรส่งแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๖๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ แผ้วลุ่มแฝก

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๕ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๘๕๖๕
เด็กหญิงกนกวรรณ กรส่งแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๖๖
เด็กหญิงสกาวใจ หงษ์โต

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๖๗
เด็กหญิงสุวันดี สะพุ่ม

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๖๘
เด็กหญิงแพรทอง สายลีรักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๖๙
เด็กหญิงอุบลวรรณ ไทยนวล

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๗๐
เด็กหญิงธัญญเรศ รังสวัสดิจิตร์

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๗๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๗๒
เด็กหญิงศริณญา ผิวพราหม

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๗๓
เด็กหญิงบงกช แย้มอาษา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๗๔
เด็กหญิงปยธิดา ทองยิม

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๗๕
เด็กหญิงปณิฎา เก้าแพ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๗๖
เด็กหญิงนันทิดา โทวะดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๗๗
เด็กหญิงลลิตา โทวะดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๗๘
เด็กชายเจษฏากร ตันชนะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๗๙
เด็กหญิงจารุกิตต์ เพชรใส

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๘๐
เด็กหญิงจารุกัญญ์ เพชรใส

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๘๑
เด็กชายธนวัฒน์ ราษีทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๘๒
เด็กชายพีระพงษ์ เชือโพล้ง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๘๓
เด็กชายจรัลชัย ปาลพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๘๔
เด็กชายชินณุพงษ์ โพธิแก้ว

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๘๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ตันชนะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๘๖
เด็กหญิงกนิษฐา เรียววงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๘๗
เด็กหญิงศุภิสรา พ่วงแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๘๘
เด็กหญิงสมรักษ์ แสงพระจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๘๙
เด็กหญิงดวงฤทัย หงษ์โต

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๙๐
เด็กหญิงกรกมล ขาวนวล

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๙๑
เด็กหญิงสาวิตรี โปสันเทียะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๙๒
เด็กหญิงวิมลมาศ จันทะโสตถิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๙๓
เด็กชายปฏิภาณ จำปาทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๙๔
เด็กชายรัชต อาจคงหาญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๙๕
เด็กชายทัศน์พล สำราญดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๙๖
เด็กชายธวัชชัย ปูนปาน

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๙๗
เด็กชายกานต์ธีรา นวกวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๙๘
เด็กชายอนวัช สินพันธ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๕๙๙
เด็กหญิงปยะมาศ ค้ายรินรัมย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๖ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๘๖๐๐
เด็กหญิงศิรินทิพย์ แสงทองดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๐๑
เด็กหญิงสรณ์สิริ นาคทองอินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๐๒
เด็กหญิงจันทร์ฉาย ปาลพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๐๓
เด็กหญิงปทมพร บัวเขียว

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๐๔
เด็กหญิงปณฑิตา กรส่งแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๐๕
เด็กหญิงอารียา สีหามาตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๐๖
เด็กหญิงกัญญาภัค ตันวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๐๗
เด็กหญิงขวัญตา ปุยสมุทร

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๐๘
เด็กหญิงปวีณา เติมกระโทก

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๐๙
เด็กหญิงรัตติกาล สาอุตม์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ วัดโปงไหม  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๑๐
เด็กหญิงปริยากร หลายรุ่งเรือง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๑๑
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีโพธิงาม

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๑๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ ธนละมุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๑๓
เด็กชายศิวัช ดิษฐกระจัน

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๑๔
เด็กหญิงชนิดาภา บวรวุฒิพงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๑๕
เด็กหญิงสุขประการ แดงเหล่าขวัญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๑๖
เด็กหญิงวาสนา พึงงาม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๑๗
เด็กหญิงธมลวรรณ พรมพ่วง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๑๘
เด็กหญิงบุษกร ทองศรีราช

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๑๙
เด็กหญิงณฐพร วิชาชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๒๐
เด็กหญิงวิลาวรรณ พลอยสุขใส

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๒๑
เด็กชายธเนตรพล ใหญ่ยิง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ วัดหนองไก่ต่อ  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๒๒
เด็กหญิงศิริรักษ์ พันธุ์มาตร์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๒๓
เด็กหญิงสุภัทร์พิณ อาจคงหาญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๒๔
เด็กหญิงกัลยกร จันทรังษี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๒๕
เด็กหญิงขวัญใจ ทิมวงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๒๖
เด็กชายนวพรรษ โพธิแสนสุข

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๒๗
เด็กชายพิพรรธพงศ์ ภูฆัง

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๒๘
เด็กชายพฤฒิพงศ์ ปนงาม

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๒๙
เด็กชายพลพล จงประสานวงศ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๓๐
เด็กหญิงกวินทิพย์ ศรีสว่าง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๓๑
เด็กชายอดิเทพ กาฬษร

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๓๒
เด็กชายณัฐพล สุขโข

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๓๓
เด็กชายเทพทวี พานถม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๓๔
เด็กชายวิศรุต พัดชีวา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๗ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๖๓๕
นางอภิญญา สว่างตา

๐๔/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดหนองปลิง  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๓๖
เด็กหญิงเขมจิรา มีชนะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๓๗
เด็กชายวสุเทพ บุญคุ้ม

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๓๘
เด็กชายเทวัญ เทศมัน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๓๙
เด็กหญิงทิฆัมพร คงดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๔๐
เด็กหญิงปยมาศ บุญมี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๔๑
เด็กหญิงสุประวีณ์ พรหมทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๔๒
เด็กชายณัฐพล พุทธชาติ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๔๓
เด็กชายราเชน ชินวงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๔๔
เด็กชายอิทธิพัทธ์ จันทร์ศิรินุสรณ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๔๕
เด็กหญิงเจนจิรา พุพงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๔๖
เด็กหญิงสุพัตตา หอมไม่หาย

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๔๗
เด็กชายธนโชติ สุภาบุตรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๔๘
เด็กชายชัยมงคล แซ่ลิง

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๔๙
เด็กหญิงสุทธิรัตน์ กอเซ็ม

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๕๐
เด็กชายศุภกร ทาลาด

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๕๑
เด็กหญิงธนัชชา

ด่านเจริญวัฒนกิจ ๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๕๒
เด็กชายจีระพันธ์ หอมหวน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๕๓
เด็กชายสมพรกุล บุญนาค

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๕๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อุบล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๕๕
เด็กชายเกษม ฟกเงิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๕๖
เด็กชายธิติวุฒิ อำขำพงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๕๗
เด็กชายรัฐภูมิ ม่วงอิม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๕๘
เด็กชายปริญญา โพธิไพจิตร

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๕๙
เด็กหญิงขวัญจิรา พลายระหาร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๖๐
เด็กหญิงจิริญาพร หงษ์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๖๑
เด็กหญิงศิวพร ฟกเงิน

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๖๒
เด็กชายจตุพร กระสินธุ์ทิพย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๖๓
เด็กชายพีรดนย์ นำค้าง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๖๔
เด็กชายอนาวิน ด้วงพลู

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๖๕
เด็กชายดนัย บุญสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๖๖
เด็กชายจิรายุทธ คำยา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๖๗
เด็กชายศรัณย์ พลเสน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๖๘
เด็กหญิงมุกดา เพ็งพร

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๖๙
เด็กชายรัฐพงศ์ พวงรัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๘ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๘๖๗๐
เด็กชายณฐกร สุดใจ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๗๑
เด็กหญิงสุชาวลี สุพรรณโรจน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๗๒
เด็กชายเอกราช ภูฆัง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๗๓
เด็กชายภูธเนศ หงษ์โต

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๗๔
เด็กชายกิตติพงษ์ สัตย์ซือ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๗๕
เด็กชายธีรพงศ์ บุญใส

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา วัดตรอกสะเดา  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๗๖
เด็กชายเตโช คล้ายเจ๊ก

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๗๗
เด็กหญิงสุพรรษา คมขำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๗๘
เด็กชายปฏิมากรณ์ ปลืมจิตร

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๗๙
เด็กชายศุภากร เลิศกำแพง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๘๐
เด็กชายธนกาญจน์ จ้อยร่อย

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๘๑
เด็กหญิงวรดา ศรีแปน

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๘๒
เด็กชายศักรินทร์ บุญนาค

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๘๓
เด็กชายชัยภัทร อินทรวงศ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๘๔
เด็กชายนันทพงศ์ ปฐมคีรีกาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๘๕
เด็กชายธิติพงศ์ จิตตคุตตานนท์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๘๖
เด็กชายพชรพล ภักดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๘๗
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

สายทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๘๘
เด็กหญิงจิรธิดา แก้วกอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๘๙
เด็กหญิงลักษิกา ใจตรง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๙๐
เด็กหญิงสุวรรณี แนบกลาง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๙๑
เด็กหญิงจันจิรา จันทร์แจ้ง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๙๒
เด็กชายสุทัศน์ ไหมทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๙๓
เด็กหญิงปทิตตา นาเกิด

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๙๔
เด็กชายชโลธร กันสาด

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสำโรง วัดโปงรี  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๙๕
เด็กชายวรวัตร เทียงธรรม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๙๖
เด็กชายวิศรุต ขุนศรีอักษร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๙๗
เด็กหญิงณัฐษิกา ครุฑชา

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๙๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คลำสุข

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๖๙๙
เด็กหญิงเนตรชนก ขุนรุ่งเรือง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๐๐
เด็กหญิงสุวนันท์ สืบปาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๐๑
เด็กหญิงยุจิรา เอียมสอาด

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๐๒
เด็กชายอนุกูล นกแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๐๓
เด็กหญิงอินทิรา เทียมถม

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๐๔
เด็กหญิงสิริวิมล สมภาร

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๔๙ / ๒๕๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๗๐๕
เด็กหญิงชลีพร ตรีอินทร์ทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๐๖
เด็กหญิงธิดา เดชกิจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๐๗
เด็กชายสิริโสภณ ขุนศรีอักษร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๐๘
เด็กชายวัชพล นาคจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๐๙
เด็กชายอนุชิต ศรีทองทุม

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๑๐
เด็กหญิงรสพร สมใจเพ็ง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๑๑
เด็กหญิงสายสมร สาสิงห์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๑๒
เด็กหญิงพรสิณี กิจชอุ่ม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๑๓
เด็กชายรัชตพล หงษ์อินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๑๔
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ศรีสง่า
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๑๕
เด็กชายทรงพล ศรีสง่า

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๑๖
เด็กชายณัฐพล ขุนศรีอักษร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๑๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วิเศษสิงห์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๑๘
เด็กชายชัยณรงค์ ขาวเปนใย

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๑๙
เด็กชายธาตรี สิทธาวัช

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๒๐
เด็กชายก้านเงิน นงลักษณ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๒๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เหียมหาญ

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๒๒
เด็กหญิงศุภิสรา หมืนสุวรรณวดี

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๒๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ขุนพิลึก

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๒๔
เด็กหญิงกมลพรรณ แพงคำห้วย

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๒๕
เด็กหญิงจิราพร พ่วงแสง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๒๖
เด็กหญิงญาดา จีนทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๒๗
เด็กหญิงอนุศรา จีนทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๒๘
เด็กหญิงไพลิน เทศศิริ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๒๙
เด็กชายไชยวัฒน์ เขือรัมย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๓๐
เด็กชายมานะ แมนสรวงรัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๓๑
เด็กหญิงฐานิดา นาคเทศ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๓๒
เด็กหญิงปณิดา พูลคล้าย

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๓๓
เด็กชายธีรพงษ์ ขุนณรงค์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๓๔
เด็กชายสมศักดิ

์

หอมสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๓๕
เด็กชายพรรณศักดิ

์

สินค้าเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๓๖
เด็กชายศักดิดา

์

ภิญโยวัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๓๗
เด็กหญิงแพรวสกาย ทองดอนพุ่ม

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๓๘
เด็กหญิงภัทรนันท์ พระพิมลพรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๓๙
เด็กหญิงสุจารี พระพิมลพรรณ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๐ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๗๔๐
เด็กหญิงสุภาพร ปนศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๔๑
เด็กหญิงสรณ์สิริ ทองร้อยยศ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๔๒
เด็กชายอิทธิพล แม้นกลินเนียม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๔๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วงศ์สุวรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๔๔
เด็กชายทศพล บุญพันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๔๕
เด็กหญิงชนากานต์ ศรีแปน

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๔๖
เด็กหญิงรัตนา ขันทีท้าว

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๔๗ นางสาวพลอยนำทิพย์
สระศรีสม

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๔๘
เด็กหญิงหทัยชนก ขุนรุ่งเรือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำอีซู วัดลำอีซู  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๔๙
เด็กหญิงจารุกร สังวาลย์ปล้อง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๕๐
เด็กหญิงพชรลดา ศิริฤกษ์พัฒนกุล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๕๑
เด็กหญิงภัทรวิมล ปานณรงค์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๕๒
เด็กหญิงมิเชล ดันเต้

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๕๓
เด็กหญิงศิริวรรณ สุมณฑา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๕๔
เด็กหญิงอินทร์ทิรา ภู่ทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๕๕
เด็กหญิงอภิรดา ศรีนวล

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๕๖
เด็กชายเอกพล ไกรศรีอนันต์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๕๗
เด็กหญิงทรรศยา ทองผาจารุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๕๘
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ภูโคกยาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๕๙
เด็กหญิงนันทิมา วิตมุต

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๖๐
เด็กหญิงพร ไม่มีนามสกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๖๑
เด็กหญิงวิจิตรา ทองมาก

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๖๒
เด็กชายก้องเกียรติ กันยาประสิทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๖๓
เด็กชายวัศพล คำจีน

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๖๔
เด็กชายวิทยา พูนอยู่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๖๕
เด็กชายสุพจน์ อินโท

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๖๖
เด็กหญิงกรวรรณ นาคทองดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๖๗
นางสาวพิว ไม่มีนามสกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๖๘
เด็กชายอเนตร แก้ววงษ์จันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๖๙
เด็กหญิงใจเดียว ไม่มีนามสกุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๗๐
เด็กหญิงปรายฟา แก้วประดิษฐ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๗๑
เด็กชายณรงค์ ไม่มีนามสกุล

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๗๒
เด็กชายพฤหัส ทองผาภูมิดิลก

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๗๓
เด็กชายวันทา ไม่มีนามสกุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๗๔
เด็กชายศุภกร โคเลิศ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๑ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๗๗๕
เด็กหญิงแอมวิกา โพธิชัย

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๗๖
เด็กชายอชิระ ธนธรณ์ฐิติพงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๗๗
นายประเสริฐชัย ด้วงชืน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๗๘
นางสาวบุษบา

&amp;quotไม่มีนามสกุล&a

mp;quot

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๗๙
เด็กหญิงน้องหมี ไม่มีนามสกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๘๐
นางสาวภานุมาศ จุ้ยเอียม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๘๑
นางสาวพัชชา ผ่องศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๘๒
นางสาวกาญจนา บัวบาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๘๓
นางสาววาสนา พูลสมบัติ

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๘๔
นางสาวนฤทัย ไหวพริบ

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๘๕
นางสาวจิดาภา อ่อนเทศ

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๘๖
นางสาวภาวินี ทองผาโกมล

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๘๗
นางสาวเอ๋ บุญเลิศ

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๘๘
นางสาวแอน ไม่มีนามสกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๘๙
นายชาย หงษ์กิตติเวช

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี วัดเชิงเขา  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๙๐
เด็กหญิงมาย ไม่มีนามสกุล

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๙๑
เด็กหญิงนำใจ ไม่มีนามสกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๙๒
เด็กชายพัทธพล จันทร์ฉาย

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๙๓
เด็กหญิงนฤมล ไม่มีนามสกุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๙๔
เด็กหญิงพรพิมล ไม่มีนามสกุล

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๙๕
เด็กหญิงนลินี

เกสรพฤกษาทิพย์
๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๙๖
เด็กชายสมชาย ไม่มีนามสกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๙๗
เด็กหญิงฟาใส ไม่มีนามสกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๙๘
นายต่าแอะอา ไม่มีนามสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๗๙๙
เด็กหญิงยิงรัก

่

-
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๐๐
เด็กชายอนันต์ ไม่มีนามสกุล

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๐๑
เด็กชายต้นนำ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๐๒
เด็กหญิงกุหลาบ ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๐๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ เฉลิมพล

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๐๔
เด็กหญิงเจ๊ก ไม่มีนามสกุล

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๐๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ ซือวิวัฒน์สกุล

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๐๖
เด็กชายวรพล รุจิราผาทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๐๗
เด็กหญิงนำใส ไม่มีนามสกุล

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๐๘
เด็กหญิงราชาวดี ไข่ม่วง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๐๙
เด็กชายศรายุธ ทองผากษีดิ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๒ / ๒๕๗

้
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กจ ๒๕๖๐/๘๘๑๐
เด็กชายสถาพร ขาวผ่อง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๑๑
เด็กชายวรธรรม ไม่มีนามสกุล

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๑๒
เด็กหญิงสุพรรษา ไม่มีนามสกุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๑๓
เด็กชายวีระพล สุวรรณเนตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๑๔
เด็กหญิงดาว ไม่มีนามสกุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๑๕
เด็กหญิงนิดา ไม่มีนามสกุล

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๑๖
เด็กชายขาว ไม่มีนามสกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๑๗
เด็กชายยางวิน ไม่มีนามสกุล

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๑๘
เด็กชายรัตภูมิ ไม่มีนามสกุล

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๑๙
เด็กหญิงเกศสุขดา -

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๒๐
เด็กหญิงพัชราภา บุญเหลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๒๑
เด็กชายสุรชัย ไม่มีนามสกุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๒๒
เด็กชายชยพล พวงแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินดาด วัดหินดาด  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๒๓
เด็กหญิงวิภาวนี กะไร

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๘๒๔
เด็กชายสุขสันต์ ส่องสว่าง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๘๒๕
เด็กชายสุวิทย์ สมทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สะพานลาว

วัดสะพานลาวประชาสรรค์

 

กจ ๒๕๖๐/๘๘๒๖
เด็กหญิงอรัญญา จันทร์ดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๒๗
เด็กหญิงวรรณษา พันธ์ภักดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๒๘
เด็กหญิงศิริปภา เพ็งพูลเดช

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๒๙
เด็กหญิงชลกานต์ มีชัยผาภูมิ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๓๐
เด็กหญิงนัชชา ห้าวหาญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๓๑
เด็กหญิงรุ่งจรี ลำเลิศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๓๒
เด็กหญิงรุจนา ลำเลิศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๓๓
เด็กชายกฤษฎา กลืนเจริญ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๓๔
เด็กชายจิรเมธ เอียกพงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๓๕
นางสาวสาวิกา -

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๓๖
เด็กหญิงอาภัสสรา วงษ์ประเสริฐ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๓๗
เด็กหญิงชนาภา แม่นแท้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๓๘
เด็กชายไม้ไทสัน -

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๓๙
เด็กหญิงจันทรวรรณ นะวะเย็น

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม วัดไตรรัตนาราม  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๔๐
เด็กชายธีรพล มะระ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๔๑
เด็กชายเดชญาภัทร เข็มทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๔๒
เด็กหญิงสุจิรา ห้วยหงษ์ทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๔๓
เด็กชายสมพล แจ่มจอมทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๔๔
เด็กหญิงนันทนา วัดแย้ม

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๓ / ๒๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๘๔๕
เด็กหญิงพิยดา เข็มทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๔๖
เด็กชายธีรวัต ขุนสอาดศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๔๗
เด็กหญิงภาสิณี จำปาสาน

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๔๘
เด็กหญิงภัสญากร เพ็งเหล็ง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๔๙
เด็กหญิงวัชริสา พลรักษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๕๐
เด็กหญิงมณฑิตา ชีวังกูล

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยสะพาน วัดห้วยสะพาน  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๕๑
เด็กหญิงนำค้าง ไม่มีนามสกุล

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๕๒
เด็กชายนิพิฐพนธ์ วัดแย้ม

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๕๓
นางสาวพลอยไพลิน เพชรปญญา

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๕๔
เด็กหญิงฐิติพร ก้องพนา

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๕๕
เด็กหญิงสุจิตรา กลินมณฑา

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๕๖
เด็กชายทนงศักดิ

์

บุญมี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๕๗
นายจิตริน เข็มเพชร

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๕๘
นางสาวอาริสา บุญประสพ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๕๙
เด็กชายสุประกิจ เฉียมวิเชียร

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๖๐
เด็กชายเกียรติภูมิ เทศพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๖๑
เด็กชายพงษ์เพชร ผ่องพา

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๖๒
เด็กชายสุรเดช บุญมาก

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๖๓
เด็กชายชัชรัณ สืบด้วง

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๖๔
เด็กชายกานต์ บุญรอด

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๖๕
เด็กชายทรงพล อาจคงหาญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๖๖
เด็กชายภานุพงศ์ ผุยดา

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๖๗
นายพงศธร ผุยดา

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๖๘
เด็กหญิงอรนุช ภิรมย์โพล้ง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๖๙
เด็กหญิงวิภาวัช ปญญาแพง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๗๐
เด็กหญิงอรชุลี คงสังคะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๗๑
เด็กหญิงอาทิมา เจ็กแช่ม

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๗๒
เด็กหญิงวรรณวิษา สอนมาลา

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๗๓
เด็กหญิงอรสา ทองคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๗๔
เด็กหญิงพรพิมล บุญมาก

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๗๕
เด็กหญิงฐิดาทร คงสังคะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๗๖
เด็กหญิงจิดาภา บุญกิจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๗๗
เด็กหญิงลลิตา ประเสริฐกุล

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๗๘
เด็กชายกรณินทร์ ฤกษ์งาม

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๗๙
เด็กหญิงยศวดี ศรีคง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๔ / ๒๕๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๘๘๐
เด็กชายไพศาล เก่งศึกษา

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๘๑
นายธันวา คำหาญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๘๒
เด็กหญิงอริสรา อินทร์วรรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๘๓
เด็กชายสุรเชษฐ์ สังขสุขุม

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๘๔
เด็กหญิงศศิธร ปลังกลาง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๘๕
เด็กหญิงสุนิสา แก้วชลาลัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๘๖
เด็กชายธนภัทร์ สาวันดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๘๗
เด็กชายธันวา อาจคงหาญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๘๘
เด็กหญิงธนาวดี คงแท่น

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๘๙
เด็กชายนันทพงศ์ หอมทวนลม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๙๐
เด็กชายอนุสรณ์ เตียะเพชร

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๙๑
เด็กหญิงเพชรพลอย ศรีเหรา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๙๒
เด็กหญิงศศิธร จีนจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๙๓
เด็กหญิงสุดาทิพย์ ล้านใจดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๙๔
เด็กชายชัยกมล ล่าดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๙๕
เด็กชายธัญกร ฉิมพลี

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๙๖
เด็กชายนพรัตน์ ข้อเพ็ชร

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๙๗
เด็กหญิงตวงรัตน์ บุญลือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๙๘
เด็กหญิงรสริน แจ่มศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๘๙๙
เด็กชายพุทธิพร บุญจิตต์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๐๐
เด็กหญิงอักษราภัค พงษ์สุทัศน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๐๑
เด็กหญิงพรชิตา พานทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๐๒
เด็กหญิงเนตรนภา พุทธรักษา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๐๓
เด็กหญิงวรัญญา ทองเชือ

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๐๔
เด็กหญิงชนิตา อุดมชัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๐๕
เด็กหญิงอนนทพร ใยเพ็ชร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๐๖
เด็กชายสิริศักดิ

์

มณีนิล
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๐๗
เด็กชายพิศณุ ปานเพชร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๐๘
เด็กชายณัฐชนน รักเเตง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๐๙
เด็กชายปภาวิชญ์ สาระชาติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๑๐
เด็กหญิงหยกฟา ศาระสารินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๑๑
เด็กชายธนกร สืบนาค

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๑๒
เด็กชายทิชานนท์ สีรูปหมอก

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๑๓
เด็กชายธนกฤต แก้ววงษ์ล้อม

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๑๔
เด็กชายธีรภัทร ภู่แก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๕ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๙๑๕
เด็กหญิงศรุตา วุฒิโส

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๑๖
เด็กหญิงมัญุตา บุญละออง

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๑๗
เด็กชายนวพล ใจบุญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๑๘
เด็กหญิงชลธิชา ศาระสารินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๑๙
นางสาวดรุณี ซังยืนยง

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๒๐
นางสาวนันท์นภัส เจิมสุวรรณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๒๑
นางสาวปยธิดา ผิวจันทร์เลิศ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๒๒
นางสาวรสิตา พรมบุตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๒๓
นางสาวอริสา เนืองนุ้ย

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๒๔
นางสาวณัฐชา ออเพ็ชร

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๒๕
นางสาวนิภา แสงทองดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๒๖
นายธีรศักดิ

์

แสงหิรัญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๒๗
นายธีรภัทร บุญส่ง

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๒๘
นายธัชชา พรสง่า

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๒๙
นางสาวณัฏฐา สุขเจริญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๓๐
นางสาวโสรญา มาลัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๓๑
นายบรรพต รู้ระวัง

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๓๒
นายนำมนต์ กุมพัฒน์

๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๓๓
นายนายวรุตม์ วิเศษสิงห์

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๓๔
นายสุรวุฒิ วัฒนศิริ

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๓๕
นางสาวศิริพร ดอนสระ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๓๖
นางสาวพรธิดา สกุลสินเพ็ชร

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๓๗
นายนุชากร มารศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๓๘
นายกันตภณ จันทร์ชาวใต้

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๓๙
นางสาวพรเพ็ญ สืบบุก

๐๑/๐๗/๒๕๐๙
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ศรีบัวทอง  

กจ ๒๕๖๐/๘๙๔๐
เด็กหญิงภาวิณี อ้อยทอง ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ห้วยลึกสามัคคีธรรม
 

กจ ๒๕๖๐/๘๙๔๑
เด็กหญิงชนิกานต์ สีรูปหมอก ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ห้วยลึกสามัคคีธรรม
 

กจ ๒๕๖๐/๘๙๔๒
เด็กชายตรินัยน์ พูลสวัสดิ

์

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ห้วยลึกสามัคคีธรรม
 

กจ ๒๕๖๐/๘๙๔๓
เด็กชายธนกร หงษ์โต

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ห้วยลึกสามัคคีธรรม
 

กจ ๒๕๖๐/๘๙๔๔
เด็กชายธนาธร นันตา

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ห้วยลึกสามัคคีธรรม
 

กจ ๒๕๖๐/๘๙๔๕
เด็กชายนรากรณ์ ตีกา

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ห้วยลึกสามัคคีธรรม
 

กจ ๒๕๖๐/๘๙๔๖
เด็กชายพีรพัฒน์ เชือหนองปรง

้

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ห้วยลึกสามัคคีธรรม
 

กจ ๒๕๖๐/๘๙๔๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ซ้อนเพ็ชร

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ห้วยลึกสามัคคีธรรม
 

กจ ๒๕๖๐/๘๙๔๘
เด็กชายสุวพัชร มณีนิล ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ห้วยลึกสามัคคีธรรม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๕๖ / ๒๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กจ ๒๕๖๐/๘๙๔๙
เด็กหญิงวรรณวลี ใจยง ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสระลงเรือ

ห้วยลึกสามัคคีธรรม
 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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